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Sammanfattning: Cancer är en sjukdom som väcker många tankar och känslor. Tidigare 

värderingar och prioriteringar i livet ifrågasätts och omvärderas oftast av den som drabbats av 

cancer. En allvarlig sjukdom som cancer kan bidra till stress och påverka kroppen på flera sätt, 

försämrat immunförsvar är ett av dem. Coping är ett begrepp som innebär individens sätt att 

hantera en svår situation. Coping delas in i två huvudgrupper, emotionell- och 

problemfokuserad coping. Genom att öka sjuksköterskors förmåga att identifiera patienters 

copingstrategier, kan bemötandet och förmågan att förstå individen förhoppningsvis förbättras. 

Syftet med studien var att belysa copingstrategier hos patienter med cancersjukdom. En 

litteraturstudie som bygger på tjugo vetenskapliga artiklar, tolv kvalitativa och åtta kvantitativa 

studier. Resultatet visar att patienter med cancer hanterar sjukdomen på olika sätt. Genom att 

påverka det som är möjlig, försöka se utifrån ett positivt perspektiv men även strategier som 

innebar att se utifrån ett negativt perspektiv. Andra sätt att hanterasjukdomen var att ta fokus 

från sjukdomen och finna stöd i olika former. Copingstrategier har olika effekt beroende på 

individuella faktorer och under vilken tidsperiod de används. Strategier med negativ effekt kan 

ha allvarliga konsekvenser och bör därför vara viktiga för sjuksköterskor att identifiera. Genom 

att försöka hjälpa till bättre coping kan fysisk och psykisk skada minska, trots sjukdom.  
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Abstract: Cancer is a disease that raises many thoughts and feelings, previous values and 

priorities are often questioned and reassessed. Cancer can contribute to stress and affect the 

body in many ways, impaired immune system is one of them. Coping is an individual´s way to 

dealing with a difficulty. Coping is divided into two main groups, emotional- and problem-

focused coping . By increasing the nurses 'ability to identify patients' coping strategies, the 

treatment and  the ability to understand the individual can hopefully improve. The purpose of 

this study was to illuminate the coping strategies in patients with cancer. A study based on 

twenty scientific articles, twelve qualitative and eight quantitative studies. The results show that 

cancer patients manage the disease in various ways. By influencing what is possible, try to see 

from a positive perspective, but also by seeing from a negative perspective. Other ways to 

manage the disease was to take the focus away from the disease and find support in various 

forms. Coping strategies have different effects depending on individual factors and the period in 

which they are used. Strategies with negative effects can have serious consequences and should 

therefore be important for nurses to identify. By trying to help to more effective coping, 

physical and psychological damage can be reduced, despite illness. 
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BAKGRUND 
Cancer är ett laddat ord som väcker mycket tankar och känslor hos människor. Varje individ 

hantera sin cancerdiagnos på olika sätt, detta kallas bland annat för coping. Sjukvårdspersonal 

som möter patienter med cancersjukdom behöver kunskap om sjukdomen och förmåga att 

känna empati men även kunskap om krishantering och coping (Reitan & Schölberg 2003). I 

en studie av Mårtensson; Carlsson; Lampic (2008) framkommer det att sjuksköterskor 

underskattar patienters förmåga till coping. En ökad kunskap om coping bland sjuksköterskor 

skulle möjligtvis innebära en bättre förmåga att identifiera copingstrategier hos patienter med 

cancersjukdom, vilket skulle kunna bidra till en bättre patient-sjuksköterske relation och 

hjälpa sjuksköterskor att möta individen där denne befinner sig. 

 

Enligt Cancerfondens årliga rapport (2011) inträffade 12 miljoner nya fall av cancer runt om i 

världen 2007, statistiken visar att år 2050 kommer antalet nya fall av cancer vara 27 miljoner 

människor runt om i världen. Uppkomsten av cancer kan beskrivas som en okontrollerbar 

celldelning i kroppen. Cellerna växer samman och bildar en tumör som antingen är godartad 

eller elakartad, endast de elakartade tumörerna kallas cancer. För en person som drabbas av 

cancer innebär det en stor livsomställning, vilket kan medföra en ökad nivå av stress för 

individen (Reitan et al. 2003).  

 

Stress är ursprungligen en överlevnadsreaktion som innebär att kroppen förbereder sig på 

kamp eller flykt. Vid stressreaktionen frigörs hormonet kortisol som hjälper kroppen till 

maximal prestation, den höga nivån av kortisol minskar produktionen av antikroppar vilket 

ger ett försämrat immunförsvar hos individen.  För en personen som exempelvis får 

cytostatikabehandling innebär det ytterligare försämrat immunförsvar och gör dessa personer 

mer mottagliga för infektioner, vilket i sin tur kan påverkan kroppens förmåga att klara av 

behandlingarna (Haug; Sand; Sjaastad & Toverud 2003). Andra symtom från stress kan vara 

förändrat beteende, exempelvis irritation och aggressivitet som personen inte tidigare visat, 

koncentrationen och minnet kan försämras vid stress. Långvarig stress kan leda till både 

fysisk och mental utmattning och ge sömnsvårigheter utöver den trötthet, orkeslöshet, 
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muskelförsvagning, aptitförändring som cancer och behandling kan ge (Reitan et al 2003). 

Coping presenterades av Richard Lazarus på 1960-talet och är en benämning för människors 

hantering av stress och psykisk påfrestning (Nationalencyklopedin 2010).  

Folkman & Lazarus (1984) menar att coping är individens sätt att hantera ett hot mot 

livet och är en process som förändras utifrån nya påfrestningar och utmaningar. En 

annan definition av coping är ”att handskas med eller hantera ett problem eller en 

svårighet vare sig det sker konstruktivt, passivt eller rent destruktivt” (Egidius 2008). 

Beroende på situation och det hot som upplevs kan individen använda sig av fler 

copingstrategier under perioder (Reitan et al. 2003). Individuella resurser, tidigare 

erfarenheter och även personlighet påverkar val av copingstrategi. Coping delas in i två 

huvudgrupper, problemfokuserad och emotionellfokuserad coping. Problemfokuserad 

coping handlar om det yttre, som praktiska handlingar och åtgärder. Söka information 

om sin cancersjukdom är ett exempel på en problemfokuserad copingstrategi.  

Emotionellfokuserad coping riktar sig till känslor som sammankopplas med sjukdom 

(Folkman et al. 1984), som positivt tänkande eller förnekelse (Reitan et al. 2003). Figur 

1 nedan visar en modell av Folkman och Lazarus (1984) teori om hur val av 

copingstrategi går till.  

 

Figur1. Folkmans och Lazarus copingmodell (1984).  

När individen hamnar i en ny situation görs en bedömning om situationen är hotfull eller ej. 

Upplevs situationen som ej hotfull händer ingenting, men om individen däremot upplever hot 
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kommer ett försök till anpassning att göras, en problem- eller emotionellfokuserad 

copingstrategi. Copingstrategin leder till att individen kan uthärda eller övervinna situationen 

(Folkman et al. 1984). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna möta individen på ett hälsofrämjande sätt. 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) säger att 

observera, värdera och hantera patientens psykiska hälsa är en del av omvårdnaden och likaså 

kunskap och förmåga att möta individen i sin sjukdomsupplevelse. Kims (2000) 

omvårdnadsdomän patient-sjuksköterska visar på hur viktig sjuksköterskans relation med 

patienten är. Genom att möta patienten med bland annat lyhördhet och respekt kan en god 

relation skapas mellan sjuksköterska och patienten, vilket kan vara en förutsättning för att 

patienten ska vilja samt våga uttrycka tankar och känslor som kan vara högst relevanta i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Kim 2000). Förståelse för en persons hantering av en svår 

situation kan förhoppningsvis leda till att sjuksköterskor får en djupare förståelse för 

patienters behov och möjligtvis kunna möta individen med mer empati. Om sjuksköterskor 

skulle prata mer om coping i vårdsammanhang finns det möjlighet att även patienters 

medvetenhet om dess egna copingstrategier ökar och därigenom önskar lära sig mer om 

coping för att göra mer aktiva val i sitt sätt att hantera sin sjukdomssituation.   

SYFTE 
Syftet var att belysa copingstrategier hos patienter med cancersjukdom.  

METOD 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie för att få en översikt om aktuell 

forskning om ämnet. Först gjordes en ostrukturerad sökning för att få  en bild om vilka 

sökord som ledde till relevanta artiklar, därefter gjordes en strukturerad  

litteratursökning av vetenskapliga artiklar i ämnesdatabaserna Cinahl, PsycInfo och 

PubMed (Friberg 2006).  
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 Ett flödesschema av Polit & Beck (2008) användes som struktur till studien för att 

underlätta processens gång. 

 

Figur 2. Flödesschema över faser i en litteraturstudie. Fritt från Polit & Beck (2008). 

Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. s. 108. 

  

Sökorden var cop*, coping, psychological adaptation, cancer coping, cancer*, 

neoplasm*, neoplasms patient*, patients, stress och användes i olika kombinationer. 

Mesh Major Topic, Subject Heading, abstract och abstract/title användes i sökningarna. 

För att begränsa  sökningen och undvika irrelevanta artiklar användes booleska 

operatorerna AND och NOT i sökningarna. OR användes inte då antal träffar inte gick 

att begränsa tillräckligt, istället valdes fler sökningar att göras. Inklusionskriterier var 

vetenskapliga artiklar (peer-reviewed), publicerade från 2002 och framåt, vuxna ≥ 18 år, 

skrivna på engelska eller svenska och var utifrån patientperspektiv (Friberg 2006). De 

artiklar vars titel svarade till syftet togs ut och abstract lästes genom för att ytterligare se 

att artikeln stämde överens med syftet. Artiklar vars fulltext inte fanns tillgängliga i 

databaserna beställdes hem. Utvalda artiklarna lästes genom och ytterligare valdes bort 

då det ansågs ha minimalt fokus på copingstrategier eller fel fokus. Genom manuell 

sökning från referenslistor och E-tidskrifter hittades fyra artiklar som tog med i 

resultatet. För att bedöma artiklarnas kvalitet, användes ett granskningsprotokoll av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) Varje fråga besvarades med ja eller nej där ja 

innebar ett poäng och nej noll, antalet poäng räknades om till procent. Kvalitetsnivåerna 

var, dålig 60-69%, medel 70-79% och bra 80-100%, endast de av medel och bra 

kvalitetsnivå togs med i resultatet (Willman et al. 2011), elva av medel och nio av bra 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen innebar att ytterligare tre artiklar togs bort. Antalet 
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artiklar som användes i studier var tjugo, åtta var av kvantitativ metod och tolv 

kvalitativ metod. Analysen utfördes med inspiration av Friberg (2006) där artiklarna 

kodades med nummer ett till tjugo. Varje mening och benämning på coping strategi som 

stämde överens med syftet klipptes ut och numrerades utifrån respektive artikel som 

meningen kom från. När allt relevant material tagits ut fördes likvärdigt material 

samman, de olika beskrivningarna på copingstrategierna kondenserades för att passa 

ihop med andra i kategorin, utan att dess innebörd förändrades. Rubriker som utifrån 

eget tycke representerade de olika kategorierna utformades slutligen när allt material 

sorterats klart. Figur 4 visar en indelning av resultatets copingstrategier som gjorts 

utifrån Lazarus (1999) beskrivning av huvudgrupperna problem- och 

emotionellfokuserad copings innebörd. Målet var att alla utvalda artiklar blivit 

godkända av en etisk kommitté. Deltagarna i de studier som inkluderades fick 

information om studien och att de kunde avbryta sitt deltagande under studiens gång. 

Alla deltagares identiteter skyddades genom att deras uppgifter hanterades 

konfidentiellt. Det innebär att ingen har eller kan komma att ta skada av denna studie. 

En förhoppning finns om att studien ska bidra till en bättre omvårdnad, genom att öka 

sjuksköterskors förståelse för hur viktig kunskap om patienters copingförmåga och 

strategier är men även få en bredare kunskap om coping. En annan förhoppning är att 

sjuksköterskors ökade kunskap ska leda till att patienter får en ökad förståelse för det 

egna sättet att hantera sjukdomssituationen och möjligtvis påverka till det bättre för de 

som har behovet.      

RESULTAT 
Litteraturstudiens resultat kommer presenteras under fem rubriker som anses representera 

resultatets olika kategorier. Att påverka det som är möjligt och utifrån ett positivt perspektiv 

bygger på strategier från arton olika artiklar. Utifrån ett negativt perspektiv innefattar sätt att 

hantera sin sjukdom från femton artiklar, ta fokus från sjukdomen visar copingstrategier från 

nio artiklar och slutligen stöd i olika former som bygger på strategier från fjorton av de funna 

artiklarna.  
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Figur 3 nedan, visar de olika copingstrategier under respektive rubriker, för att försöka ge en 

tydligare bild av resultatet. 

 

Påverka det som 

är möjligt 

Utifrån ett positivt 

perspektiv 

Utifrån ett 

negativ 

perspektiv 

Ta fokus från 

sjukdomen 

Olika former av 

stöd 

 

+ Förändra 

+ Direkt åtgärd 

+ Information 

+ Återhämtning 

+ Planera 

+ Konfrontation 

+ Gå vidare 

+ En dag i taget 

+ Acceptera 

+ Delaktighet 

+ Personlig 

utveckling 

+ Omprioritera 

 

 

 

 

 

+ Kämpa 

+ Positiv attityd 

+ Föreställa sig det 

värsta 

+ Självförtroende 

+Känslokontroll 

+ Njuta av livet 

+ Känna hopp 

+ Humor 

+ Egentid 

+ Prioritera  

+ Förändring till 

något positivt 

 

 

+ Förnekelse 

+ Avskärma 

känslor 

+ Behålla känslor 

instängda 

+ Uppgivenhet 

+ Rädsla 

+ Hjälplöshet 

+ Negativ 

inställning 

+ Önsketänkande 

+ Tillbakadragen 

+ Isolering 

+ Undvikande 

+ Svårighet att 

acceptera 

+ Ge upp drömmar 

och mål 

+ Minimera 

sjukdomen inför 

andra 

 

 

+ Volontär arbete 

+ Trädgårds 

arbete 

+ Passa barnbarn 

+ Distansera 

+ Ordna middagar 

+ Förvärvsarbete 

+ Meditation 

+ Visualisering 

+ Hypnos 

+ Yoga 

+ Teckna/måla 

+ Försöka leva som 

tidigare 

 

 

+ Socialt stöd 

+ Familj/partner 

+ Stödgrupper 

+ Vara stöd för 

andra + Religion 

+ Församling  

+ Ödestro 

+ Uttrycka känslor 

+ Instrumentellt 

stöd 

+ Skriva  

 

 

Figur 3. Resultatets olika kategorier som sorterats utifrån egen konstruktion. 

Att påverka det som är möjligt 

Kategorin belyser copingstrategier från arton olika artiklar och består av nio kvalitativa 

och kvantitativa studier. Genom att förändra sin kost, hålla en hälsosam vikt och 

förbättra eller bibehålla fysisk hälsa var exempel på hur individer hanterade sin 

sjukdomssituation, de tog hand om sig själva och förändrade faktorer i vardagen som 

var möjligt (Henderson, Fogel, Edwards 2003; Manuel, Burwell, Crawford, Lawrence, 

Farmer, Hege, Philips, Avis 2007; Kim, Yeom, Seo, Kim, Yoo 2002; Fu, Xu, Liu, 

Haber 2008; Link, Mancuso, Charlson 2004; Rosberger, Edgar, Collet, Fournier 2008). 

Personer som sökte information på egen hand upplevde en känsla av trygghet, däremot 

visade studierna att sökandet av information och kunskap upphörde efter en tid då 
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behovet av att veta mer inte längre fanns (Manuel et al. 2007; Griffiths, Humphris, 

Skirrow, Rogers 2008; Thomsen, Hansen, Wagner 2011). En del patienter hade behov 

av att veta mer om sjukdomen och sökte upp och prata med andra personer som överlevt 

sin cancersjukdom eller fortfarande kämpande mot sjukdomen för att få mer 

information och råd (Link et al. 2004; Rosberger et al. 2008) Direkta åtgärder och 

förändring i vardagen och även sökandet av information handlade om att göra något 

konkret, vilket gav en känslan av kontroll (Browall, Persson, Ahlberg, Karlsson, 

Danielson 2009; De Faye, Wilson, Chater, Raymond, Hall 2006; Hawazin, Paul 2010, 

Rosberger et al. 2008). En annan strategi som personer med cancersjukdom använde sig 

av var aktivt delaktighet i behandling och att hålla en  kontinuerlig dialog med 

sjukvårdspersonalen (Costanzo, Lutgendorf, Rothrock, Anderson 2006; Link et al.  

2004; Fu et al. 2008), det fanns ett förtroende för sjukvårdspersonalens kunskap och  

tillit att personalen gjorde allt för att ge den bästa vården och på så sätt kopplade  

individen bort det medicinska och fokuserade på andra saker. Det fanns också ett tydligt 

värdet för den drabbade att bli omhändertagen av personalen (Bradley, Frizelle, Johnson  

2010). För att skapa en hanterbar vardag utifrån individens nya situation valde en del att  

konfrontera sin sjukdomssituation (Henderson et al. 2003; Felder 2004; Zhang, Goa,  

Wang, Wu 2010; Hjörleifsdottir, Hallberg, Gunnarsdottir, Bolmsjö-Ågren 2008). ”Gå  

vidare”, acceptera sin sjukdom/behandling och de biverkningar som medföljde samt att  

anpassa vardagen utifrån den aktuella livssituationen, underlättade för att hantera  

känslor och ovissheten om hur framtiden skulle se ut (Thomsen et al. 2011; Browall et  

al. 2009; Costanzo et al. 2005; De Faye et al. 2006; Fu et al. 2008; Manuel et al. 2007;  

Griffiths et al. 2008; Bradley et al. 2010; Hjörleifsdottir et al. 2008; Van Laarhoven,  

Schilderman, Vissers, Verhagen, Prins 2010; D’Orazio, Megerowitz, Stone, Felix,  

Muderspach 2011). Genom att lägga upp en plan att följa och försöka komma fram till  

olika lösningar upplevdes mindre stress (Rosberger et al. 2008, D’Orazio 2011). En  

annan copingstrategi som användes för att hantera sin sjukdoms situation var att ta en  

dag i taget, ”steg för steg” och försöka vara här och nu och inte i hur framtiden kunde se 

ut (Dragest, Lindstrom, Underlid 2009; Bradley et al. 2010; Kim et al. 2002; Griffiths et  

al. 2008; Taylor Johnston, Outlaw Hopkins 2002). För några patienter var en positiv  
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utgång inte möjligt och valde därför att planera inför sin egen bortgång (De Faye et al.  

2006; Kim et al. 2002, Dragest et al. 2009). Planera inför döden, arv och andra  

förberedelser kring sin begravning upplevdes som positivt då individen inte önskade att  

närstående skulle behövde ordna med det efter att patienten gått bort, vilket sågs som  

avlastning för närstående och blev då en faktor mindre för patienten att oroa sig för eller  

känna skuld över (De Faye et al. 2006; Kim et al. 2002; Link et al. 2004; Griffiths et al.  

2008). 

Utifrån ett positivt perspektiv  

Utifrån ett positivt perspektiv visar copingstrategier från arton olika studier varav tio  

kvalitativa och åtta kvantitativa studier. Copingstrategier som omprioritering i livet  

användes för att hantera sin cancersjukdom, bland annat förändrade/valde bort relationer  

till personer som krävde mycket energi eller framkallade stress och negativa känslor  

(Browall et al. 2009; De Faye et al. 2006; Link et al. 2004; Van Laarhagen et al. 2010).  

En positiv attityd gentemot sin sjukdom, behandling och i vardagen var en  

copingstrategi som många patienter med cancersjukdom använde sig av (Browall et al.  

2009; Hjörleifsdottir et al. 2008; Costanzo et al. 2005; Henderson et al. 2003; Bradley et  

al. 2010; Manuel et al. 2007; De Faye et al. 2006; Griffiths et al. 2008; Kim et al. 2002;  

Fu et al. 2008; Felder 2004; Zhang et al. 2010; D'Orazio et al. 2011). Att föreställa sig  

det värsta fungerade som en påminnelse om hur det kunnat vara och på detta vis  

upplevde patienter en tacksamhet över sin egen situation (Manuel et al. 2007; Griffiths  

et al. 2008; Rosberger et al. 2008). Behålla sin ”kämpar glöd” beskrevs som en viktig  

copingstrategi, att kämpa trots motgångar i behandling eller med hälsan var ett sätt att  

behålla fokus, några personer ansåg att det var antingen att kämpa eller ge upp och  

sistnämnda var inget val för dem (Manuel et al. 2007; Link et al. 2004; Bradley et al.  

2010; Griffiths et al. 2008). En del av patienterna menade att även en förändring som  

cancer kunde innebära någonting positivt och genom att göra sitt bästa samt se  

och läsa om andra personer i samma situation hantera sin situation, överleva, gav styrka  

till att kämpa och känna ” kan hon, kan jag” (Bradley et al. 2010). Sjukdomen var en  

utmaning och blev en inspiration till att vara kreativ (Rosberger et al. 2008). För att 

hålla sig positiva i vardagen ansåg en del att det var lättare att försöka hålla känslorna  
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under kontroll samt att skjuta från sig sina känslor (Dragest et al. 2009). Patienter i både 

kurativ och palliativ vård försökte använda sig av copingstrategier som att njuta av och  

fokusera på livet (Dragest et al. 2009; Fu et al. 2008; Bradley et al. 2010; Link et al.  

2004; Hjörleifsdottir et al. 2008; Taylor Johnston et al. 2002). Känslan av hopp gjorde  

situationen kändes mer hanterbar (De Faye et al. 2006; Griffiths et al. 2008;  

Hjörleifsdottir et al. 2008). En annan form av coping som personer med cancersjukdom  

använde sig av var humor, effekten av denna strategi var att det emotionella trycket  

lättade vilket underlättade i vardagen (Manuel et  al. 2007; Kim et al. 2002; Griffiths et  

al. 2008; Van Laarhagen et al. 2010).  

Utifrån ett negativt perspektiv  

Rubriken bildades utifrån strategier från sammanlagt femton artiklar, åtta var 

kvantitativa och sju var kvalitativa. Copingstrategin, förneka av sin sjukdom var en 

strategi som visades i flertal studier. Detta visades bland annat genom att deltagare inte 

uttalade ordet cancer under hela intervjun (Manuel et al. 2007; Costanzo et al. 2005; 

Kim et al. 2002; Rosberger et al. 2008; Van Laarhagen et al. 2010). Undvikande 

copingstrategi (Hawazin et al. 2010; Felder 2004; Zhang et al. 2010) som innebar att 

individen inte pratade om cancer (Rosberger et al. 2008) eller försökte undvika allt som 

hade med sjukdomen att göra. En del berättade för sin egen skull inte i hur allvarligt 

stadium sjukdomen var i för människor i sin omgivning, på grund av att inte behöva 

tänka på det faktum (Rosberger et al. 2008). Att försöka ”skjuta från ” sig tankar och 

känslor kring sjukdomen upplevde en del individer som svårt då tankar och känslor hela 

tiden återkom (Costanzo et al. 2005; Henderson et al. 2003; Rosberger et al. 2008; 

Dragest et al. 2009). Personer med cancersjukdom använde även copingstrategier som 

innebar att behålla känslor och tankar för sig själv på grund av rädsla av att belasta 

närstående och utsätta dem för ytterligare stress (Manuel et al. 2007; Dragest et al. 

2009; Kim et al. 2002; Fu et al. 2008; Rosberger et al. 2008) men för att de inte ansåg 

sig ha behov av att prata om känslor eller att samtal inte fyllde någon funktion och valde 

därför att kontrollera sina känslor (Dragest et al. 2009; De Faye et al. 2006). En negativ 

inställning gentemot sjukdomen och andra faktorer som påverkade situationen bidrog 

till stor förtvivlan och uppgivenhet (Manuel et al. 2007). Uppgivenhet och rädsla för sin 
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sjukdom och situation blev för några individer en strategi som resulterade i ett mentalt 

och beteendemässigt tillbakadragande, som för vissa individer bidrog till att de isolerade 

sig från sin omgivning (Costanzo et al. 2005; Kim et al. 2002; De Faye et al. 2006; 

Henderson et al. 2007; Thomsen et al. 2010, Griffiths et al. 2008; Rosberger et al. 

2008). Även känslan av hjälplöshet fanns hos individer med cancersjukdom (Griffiths et 

al. 2008). En del patienter förlorade sina drömmar och mål och hade inte förmåga/vilja 

att skapa nya att se fram emot (Van Laarhagen et al. 2010). Några patienter jämförde sin 

situation med andras och ansåg sig ha det värre och på så sett höll kvar den negativ bild 

av sin situation (Bradley et al. 2010). En del individer upplevde svårigheter att acceptera 

sin situation, för att hantera detta använde sig några av önsketänkande där de önskade 

att situationen var annorlunda samt att de var fria från sjukdomen (Manuel et al. 2007; 

Hawazin et al. 2010; Kim et al. 2002; Griffiths et al. 2008; Rosberger et al. 2008). 

Slutligen fanns det individer som klandrade sig själva för sin cancersjukdom, detta 

skapade mycket ångest hos individen (Hawazin et al. 2010). 

Ta fokus från sjukdomen 

Att ta fokus från sjukdomen byggdes på nio artiklar, två var kvantitativa och sju  

Kvalitativa studier. Sammanställning från artiklarna visade strategier där individer 

försökte hålla sig distraherad från sjukdomen på olika sätt, bland annat genom någon  

form av fritidsaktivitet, volontär arbete. Middagar med vänner, umgås med barnbarnen  

och trädgårdsarbete var faktorer som underlättade för att hålla sig positiv och flyttade  

bort fokus från sjukdomen (Manuel et al. 2007; De Faye et al. 2006; Dragest et al. 2009;  

Kim et al. 2002; Thomsen et al. 2010). Livet fortsatte i stort sätt som vanligt för en del  

patienter vilket i sig var en distrahering (Dragest et al. 2009; Kim et al. 2002; Griffiths  

et al. 2008; Manuel et al. 2007), några kunde fortsätta arbeta under någon form eller att  

biverkningar av behandling upplevdes som lindriga och på så sätt kunde individen  

lättare undanhålla sin sjukdom för chef och kollegor, vilket även bidrog till att  

personerna kunde behålla den del av det sociala nätverket (Dragest et al. 2009). För  

andra var det också viktigt att försöka leva som tidigare även om de inte kunde fortsätta  

arbeta, försöka behålla rutiner eller andra aktiviteter och inte låta sjukdomen ta över  

vardagen. Att hantera sin cancersjukdom på samma vis som med andra problem och  
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svårhanterande situationer var ett sätt att hantera sin situation (Hjörleifsdottir et al.  

2008). Olika former av avslappning, bland annat med hjälp av musik,  

muskelavslappning och andningsövningar minskade på stress hos flertal individer  

(Browall et al. 2009; Thomsen et al. 2010), genom meditation och vila minskade  

stressnivån (Manuel et al. 2007; Link et al. 2004) och även genom att utföra yoga och  

teckna samt måla (Link et al. 2004). 

Olika former av stöd 

I denna kategori användes femton olika studier, åtta av dem var kvantitativa och sju 

kvalitativa. Resultatet visade på många olika former av stöd. Det sociala stöd där 

individen sökte upp och använde sig av socialt stöd visade underlätta mot ovisshet om 

hur framtiden skulle bli (Manuel et al. 2007; Henderson et al. 2003; Hawazin et al. 

2010; Link et al. 2004; Browall et al. 2009; Rosberger et al. 2008). Olika former av 

stödgrupper som fanns till för både patienter och närstående gav både emotionellt stöd 

och möjlighet att samtala med personer med liknande erfarenheter och få uttryck för 

tankar och känslor (Link et al. 2004; De Faye et al. 2006; Kim et al. 2002; Browall et al. 

2009; Manuel et al. 2007; Van Laarhagen et al. 2010; D’Orazio et al. 2011). Familj och 

partners fungerade också som stöd för den cancerdrabbade, vilket värdesattes högt då 

den hade någon som kände dem väl vilket gav trygghet till patienten (Hjörleifsdottir et 

al. 2008; Rosberger et al. 2008). Instrumentellt stöd användes också, vilket innebar att 

individer sökte och fick hjälp med konkreta och vardagliga saker som exempelvis 

städning (Costanzo et al. 2005; De Faye et al. 2006). Troende personer sökte stöd i sin 

religion eller församling, bad böner och läste bibeln vilket gav en känsla av trygghet och 

i vissa fall även mod (Hjörleifsdottir et al. 2008; De Faye et al. 2006; Manuel et al. 

2007; Link et al. 2004; Browall et al. 2009; Thomsen et al. 2010; Rosberger et al. 2008; 

Van Laarhagen et al. 2010). Böner till Gud handlade det inte alltid om att be om 

överlevnad och finna bot mot sjukdomen utan även att känna tröst från Gud, att be för 

familj och närståendes skulle behålla god hälsa och vara välmående. Det underlättade 

även att kontrollera de negativa känslorna och gav känslan av ro och välmående åt 

individen (Hjörleifsdottir et al. 2008). Att tro på ödet upplevde en del individer ge en 

känsla av lugn och som underlättade i vardagen (Griffiths et al. 2008), däremot visades 
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fatalistiskt som också betyder en tro på förutbestämda, vilket visade ha en negativ effekt 

hos individer (Zhang et al. 2010). I en studie använde några individer sig av att skriva 

ner tankar och känslor som ett sätt att hantera sin sjukdom (Link et al. 2004). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodens trovärdighet kommer att diskuteras i detta avsnitt utifrån begreppen tillförlitlighet, 

verifierbarhet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2008). Litteraturstudien är baserad 

på vetenskapliga artiklar i försök att ge en översikt av tidigare forskning om copingstrategier 

hos patienter med cancersjukdom (Friberg 2006). Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo och valdes för deras fokus, syftet med studien innehåller omvårdnad 

och psykologiska perspektiv därför valdes de tre olika databaserna. Många artiklar kom igen i 

de olika databaserna och därför ansågs tillräckligt för att fånga de artiklarna med rätt fokus. 

Sökning i SweMed gjordes men då artiklarna inte var vetenskapliga valdes databas att inte 

användas. Sökorden som användes valdes ut efter syftet, fler sökord tillkom efter att fått 

specifika sökorden från de olika databaserna. Trunkeringar användes för att få med olika 

ändelser på orden. Den booleska operatorn OR användes inte i sökningarna eftersom det var 

svårt att begränsa ner till ett hanterbart antal träffar, genom att göra separata sökningar på de 

orden med samma innebörd bör inga artiklar ha missats. Vid användning av booleska 

operatorn NOT kan möjligtvis relevanta artiklar missats, dock sträckte sig begränsningarna 

till Title/Abstract och inte i all text vilket bör innebära att artiklar med rätt fokus kommit med 

trots begränsningarna. Artiklarnas titlar och abstract lästes genom för att få med artiklar som 

fokuserade på coping, artiklarna ögnades sedan igenom för att bestämma om innehållet var 

tillräcklig fokuserat på copingstrategier, vilket bör innebära att fåtal artiklar missats under 

detta steg i processen. Granskningsmallen av Willman et al. (2011) som användes vid 

kvalitetsbestämningen valdes för att kunna vara säker på att alla artiklar granskades på samma 

sätt och att personlig åsikter inte inverkade.  De utvalda artiklarnas etiskta godkännande 

framkom inte tydligt i alla artiklar men då de var peer reviewed och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter (Forsberg & Wengström 2008) samt av medel och god kvalitet 

valdes de med i resultatet. Studiens resultat kan ha påverkats av att endast en person har 
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granskat och analyserat materialet till resultatet. På grund av språksvårigheter togs lexikon till 

hjälp, trots det kan resultatet ha påverkats eftersom inte alla ord lyckades översättas i sitt 

sammanhang. Resultatets presentation kan även det ha påverkats av att en person har byggt 

upp kategorierna, möjligtvis kan risken för att påverka hur resultatet presenteras vara större 

vid ensamarbete, däremot hade den risk varit större om en empirisk studie hade gjorts. 

Sammanställningen av de copingstrategier som används av patienter med cancersjukdom 

(figur 4) kan ha påverkats av ensamarbetet då möjligheten att diskutera fram utifrån två olika 

perspektiv inte funnits, möjligtvis finns att sammanställningen och kategoriseringen av 

resultatet skulle sett annorlunda ut. De utvalda artiklarna kom från olika delar av världen, sju 

artiklar från USA, tre från England, två från Kanada och Kina, en från Sverige, Norge, Korea, 

Danmark och Island. Av alla artiklar var tio fokuserade på kvinnor varav sex på kvinnor med 

bröstcancer och resterande artiklar på båda könen. Den geografiskt spridda och ojämna 

fördelningen gällande form av cancersjukdom kan inverka på studiens överförbarhet till 

patienter med cancersjukdom och sjukvårdspersonal i Sverige, en empirisk studie med 

intervjuer hade gett en mer lokal bild. Däremot är Sverige ett mångkulturellt land och 

eftersom studien syfte var att belysa olika copingstrategier och inte vilka strategier som 

exempelvis var vanligast bör den geografiska spridningen inte försämra överförbarheten. 

Resultatdiskussion  

Patienter med cancersjukdom använder emotionellfokuserade copingstrategier som ”tänka 

positivt”, ”uttrycka känslor” och ”känna hopp”, strategier som visar ha en god effekt på 

individen. Det finns ett samband mellan coping och positiva förändringar gentemot 

sjukdomen på så vis att positivt tänkande har en positiv inverkan på sjukdomen (Schroevers, 

Kraaij, Gamefski 2011). Kvinnor som använde sig av strategier som ”tänka positivt” och 

”känsla av hopp” befann sig i olika sjukdomsstadier (Gall, Kristjansson, Charbonneau, 

Floracks 2008), vilket innebär att kvinnor som befinner sig i tidigt eller palliativt 

sjukdomsstadier kan hantera sin sjukdomssituation med en positivt tänkande. En positiv 

inställning bidrar även till bättre hantering efter behandlingens slut, då det är lättare att se det 

positiva som cancersjukdomen medfört (Tallman, Altmaier, Garcia 2007). Kvinnor med hög 

nivå av positiv inställning är inte beroende av ett stort socialt stöd för att hantera sjukdomen 

på ett framgångsrikt sätt, vilket innebär att en positiv inställning gör det lättare att hantera sin 
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sjukdom och de olika förändringar som individen ställs inför (Shelby, Crespin, Well-Di 

Georgio, Lamdan, Siegel, Taylor 2009).   

 

Emotionellfokuserad strategier med en negativ inverkan på individer är exempelvis förnekelse 

och negativ inställning. Emotionellfokuserad copingstrategi som används under en längre 

period kan skada individen både psykiskt och fysiskt (Kolfoss 2002). Förnekelse är en strategi 

som har både positiva och negativa effekter, beroende på hur länge strategin används. 

Temporär förnekelse har en positiv inverkan, det är en del av kroppens försvar och kan  

fungera som en ”pausknapp” för individen, ett sätt att hämta energi för att fortsätta orka 

kämpa mot sjukdomen. Däremot kan ett manifest förnekande skada individen (Axelson 2010). 

När förnekelse blir ett sätt att hantera sjukdomen som resultatet visar, kan individen med 

största sannolikhet inte utvecklas med sjukdomen eftersom personen inte genomgår den 

process som ger en förståelse och någon form av acceptans av sjukdomen och vad den 

innebär. Graden av förnekelse varierade, att inte förmå säga ordet cancer till att göra sitt 

yttersta för att undvika sjukdomen. Copingstrategier med negativ effekt försämrar förmågan 

att hantera sjukdomen och även att behålla/hitta energi och skapa nya mål i vardagen och livet 

(Schroevers et al. 2011). Strategier med negativ effekt kan leda till försämrad psykisk 

anpassning samt bristande förmåga att förändra rutiner som inte fungerar i vardagen. De kan 

även inverka negativt på blodtrycket, kroppens immunförsvar och det autonoma nervsystemet 

(Gullacken 1998). Konsekvenserna av coping med negativ effekt är allvarliga och kan 

påverka individen avsevärt i flera aspekter men trots allvarlig sjukdom går det att uppleva 

hälsa (Antonovsky 2005). Sjuksköterskor med relevant kunskap kan erbjuda patienter med 

svårigheter att hantera sjukdomen hjälp till bättre coping utifrån individens egna resurser, med 

hänsyn och respekt för individens autonomi och integritet (Kristoffersen Jahren; Nortvedt; 

Skaug 2005). Förespråka professionella samtal för den som är främmande inför det genom att 

försöka avdramatisera och ge en positiv bild av vad samtalsstöd kan ge. Att förebygga ohälsa 

och främja hälsa är några av de nyckelord i sjuksköterskors arbete (Socialstyrelsen 2005) och 

genom att kunna identifiera copingstrategier och hjälpa i den mån patienten är mottaglig för, 

kan sjuksköterskor möjligtvis påverka patientens välmående ytterligare, trots cancersjukdom. 
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Stöd är en problemfokuserade copingstrategi som också visar sig ha god effekt hos individer. 

Stödgrupper påverkar inte bara individens livskvalitet utan även hur väl individen klarar av 

cancerbehandling, fysiskt (Bahti 2010). Det behöver dock inte innebära att individen i brist på 

rikt socialt stöd inte kan hantera sjukdomen väl. Kvinnor med låg nivå av positiv inställning 

lättare att hantera sjukdomssituationen med ett större socialt stöd bakom sig (Shelby et al. 

2008). Men som tidigare nämnt är exempelvis kvinnor med positiv inställning inte beroende 

av ett stort socialt stöd, vilket visar till att patienter med cancersjukdom kan hantera 

sjukdomen och anpassa sig väl även utan ett stort socialt stöd. Personer som befinner sig i 

samma situation kan dock ge stöd och tröst till varandra och även nytt perspektiv på 

sjukdomen. Trots att många uppskattar att de har stöd finns det dem som inte anser att kontakt 

med andra i samma situation är givande (McCaughan et al. 2011).  

 

Isolera sig från omgivningen fysiskt men även emotionellt är ett sätt att hantera sin 

cancersjukdom. Individer med dåligt socialt nätverk samt de som tenderar att isolerar sig har 

en kortare livslängd (Bahti 2010) och hanterar även sjukdomen sämre känslomässigt, 

intellektuellt och fysiskt (Buchanan, Milroy, Baker, Thomson, Levack 2010). Möjligtvis kan 

isoleringen bero på att individen är främmande för att uttrycka tankar och känslor. Det vanliga 

omvårdnadsarbetet kan ha en avväpnande effekt vilket underlätta för sjuksköterskor att utifrån 

individens förmåga och med respekt för individens självbestämmande, försiktigt introducera 

fördelar med som individen upplever som främmande. Ofta är det bristande 

kunskap/erfarenhet eller en förutfattad mening som är orsaken till motståndet, vilket 

eventuellt kan lösas genom fakta. Ett nytt perspektiv kan leda till att individen finner ett sätt 

att uttrycka sig och umgås med andra människor på ett sätt som känns bekvämt. En del 

patienter fasar för mötet med de som har lätt att uttrycka sig, i väntan på läkaren eller i det 

gemensamma behandlingsrummet (McCaughan et al. 2011). Genom att identifiera de 

individer kan sjuksköterskor underlätta exempelvis genom att försöka planera in patienten 

tillsammans med andra stillsamma personer eller i enkelrum. Sjuksköterskor är en del av 

patienternas social stöd, i vissa fall en stor del och den nära kontakt sjuksköterskors har till 

patienter är en förmån som bör användas till patienters fördel.  
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Figur 4 nedan, är framtagen utifrån de två huvudgrupper som tidigare beskrivits i studien, för 

att få en bild av fördelning mellan problem- och emotionellfokuserad copingstrategier   

 

Problemfokuserade Copingstrategier Emotionellfokuserade Copingstrategier 

 

+ Förändring/Omprioritering 

+ Direkta åtgärder 

+ Söka efter information 

+ Gå vidare/fortsätta med livet 

+ Fortsätta arbeta av någon form 

+ Distrahering  

+ Socialt stöd 

+ Stöd från familj/partner/till andra 

+ Stödgrupp/terapi 

+ Instrumentellt stöd 

+ ”Steg för steg” 

+ Konfrontation av sjukdom 

+ Planera 

+ Personlig Utveckling 

+ Kämpa 

+ Vila/återhämtning 

+ Isolering/dra sig tillbaka 

+ Minimera sjukdomen  

+ Undvikande 

+ Delaktighet 

+ Ge upp tidigare drömmar/mål 

+ Skriva 

+ Acceptera/försöka acceptera 

 

+ Positiv attityd 

+ Uttrycka känslor 

+ Rädsla 

+ Skjuta från sig känslor 

+ Behålla känslor för sig själv 

+ Uppgivenhet 

+ Önsketänkande 

+ Hjälplöshet 

+ Hopp 

+ Förnekelse 

+ Meditation/Yoga 

+ Måla/teckna 

+ Negativ inställning 

+ Humor 

+ Njuta av livet 

+ Visualisering 

+ Stöd från religion  

+ Ödesbestämt 

+ Självförtroende 

+ Förbereda sig på det värsta 

+ Egentid 

 

 

Figur 4. Sammanställning av fördelningen mellan problem- och emotionellfokuserad coping 

bland patienter med cancersjukdom.  

 

Figuren visar en relativt jämn fördelning bland antalet copingstrategier som används av 

patienter med cancer, resultatet visar olika effekter av strategierna och genom figur 4 blir det 

tydligt att effekten av strategierna inte påverkas av att det är en emotionell- eller 

problemfokuserad strategi. Patienter med cancer använder sig av både problem- och 

emotionellfokuserade copingstrategier för att hantera situationen (Kua, Ma 2002), beroende 

på var individen befinner sig i sin sjukdomssituation och vad syftet med copingstrategin är.  
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SLUTSATS 
Studien visar upp många olika copingstrategier som används bland patienter med 

cancersjukdom. En copingstrategi kan ha olika effekt på individen, det är därför viktigt att 

försöka se helheten och framför allt individens välmående för att avgöra vad strategin har för 

effekt. Strategier med positiv effekt visar ge någon form av rofylldhet och underlättar 

hanteringen av sjukdomen. Däremot bör copingstrategier med negativ effekt vara ett 

observandum för sjuksköterskor. Konsekvenserna av en ineffektiv strategi påverkar 

individens förmåga att hantera sjukdomen, respons av behandling och andra fysiska och 

psykiska faktorer. Identifiering av copingstrategier bör därför finnas med i sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete för att utifrån ett holistiskt omvårdnadsperspektiv kunna erbjuda den bästa 

möjliga vården. En tänkbar effekt av detta kan vara att patienter med cancersjukdom generellt 

upplever bättre hälsa och behovet av vård utöver den vård som cancersjukdomen kräver, 

minskar. Vilket i sin tur leder till lägre sjukvårdskostnader. En idé om vidare forskning är att 

undersöka hur medvetna patienter med cancer är om sina copingstrategier och om 

samhällsutvecklingen inverkat på detta, dvs om det skiljer sig mellan generationerna. Samt 

hur sjuksköterskor kan hjälpa till bättre sjukdomshantering. 
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Datum Databas Sökord och boolesk operator (and, 

or, not) 
Begränsningar Typ av sökning (tex. 

fritext, ab-stract, 

nyckelord, MESH-

term) 

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion  

av artiklar 

Utvalda 

artiklar  
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Cinahl Neoplasms(MW) and Coping(MW) and 
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reviewed, human, Swedish, English, all 

adults. Subject Major heading: coping, 

adaptation psychological, neoplasms, 

attitude to illness, patient attitudes 

Word in Subject heading, 

Abstract 
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PsycInfo Neoplasms and cancer coping and 
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members not spouses not nurses not 
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Peer reviewed, 2002 tom 2012, human, 

adulthood, English, Swedish. Subject: 
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PubMed Adaptation, psychological and 

neoplasms and patient* and patient* 
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Abstract available, 2002 tom 2012, humans, 

English, Swedish, subject: cancer, adult. 

Mesh Major Topic, 

title/abstract 
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copingstrategier, redan funna 

artiklar. 
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(SU) and patient* 
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Artikelöversikt     Bilaga 2:1 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval och 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande och 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Manuel C J; Burwell 

R S; Crawford L S; 

Lawrence H R; 

Farmer F D; Hege A; 

Philips K; Avis E N 

 

USA 

2006 

Younger 

women´s 

perceptions of 

coping with 

breast cancer 

Undersöka yngre 

kvinnors 

copingstrategier.  

Urvalet gjordes från sex olika 

sjukhus, kvinnor som 

diagnostiserades med bröstcancer 

innan 50 års ålder.  

 

Formulär skickades hem 200 kvinnor, 

de som inte svarar fick ytterligare ett 

formulär hemskickat, de som inte 

svarat då ringdes upp. 

Tvärsnittsstudie. Formulären 

bestod av stängda frågor utifrån 

WOC-CA samt sju öppna frågor. 

Enkäterna analyserades av två av 

författarna och copingstrategier 

identifierades. 

Positiv coping användes mest 

visade resultatet och ansågs 

fungera bäst mot ovissheten och 

rädsla, därefter kom 

önsketänkande, göra 

förändringar. Den minst 

använda copingstrategi var att 

hålla känslor för sig själv. 

Fynden visade även att socialt 

stöd fungerade bäst mot ångest 

och ilska, andlighet och 

distansering. 

 

 

 

 

 

Medel 

Taylor Johnston E; 

Outlaw Hopkins F 

 

USA 

2002 

Use of Prayer 

among persons 

with Cancer 

Beskriva 

upplevelsen av 

att be bland 

personer med 

cancer 

Deltagarna var 19 år eller äldre, kom 

från Södra California eller Mitt-

Atlantiska regionen. 

 

Rekryterades genom sjuksköterskor 

på sjukhus, präster, genom 

reklamblad och religiösa samfund.  

Semistrukturerade intervjuer som 

innehöll 8 frågor, 30 personer deltog i 

studien. 

Fenomenologisk metod, 

intervjuerna transkriberades och 

ord/meningar som stämde överens 

med syftet markerades. 

Kategorisering gjordes utifrån en 

färdig mall 

Fynden visar hur patienter med 

cancer ber för att minska den 

emotionella, spirituella och 

fysiska stressen som sjukdomen 

medför. 

 

 

 

Medel 
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Bilaga 2:2 

 
Författare  

Land 

År 

Titel Syfte Urval och 

Datainsamling 

Analys och 

Genomförande 

Resultat Kvalitet 

Fu R M; Xu B; Liu 

Y; Haber J 

 

Kina 

2008 

 

”Making the best 

if it”: Chinese 

women´s 

experiences of 

adjusting to 

breast cancer 

diagnosis and 

treatment 

 

Beskriva 

kinesiska 

kvinnors 

upplevelser om 

att anpassa sig till 

bröstcancer 

diagnos och 

behandling 

Deltagarna var 18 år eller äldre, 

hade bröstcancer  och undergick 

behandling vid tillfället. 

 

Fenomenologisk metod, semi-

strukturerade intervjuer utfördes på 

22 kvinnor. 

 

Deskriptiv analys. Materialet 

analyserades och därefter valdes 

relevanta uttalande valdes ut. 

Intervjuerna spelades även in på 

video och transkriberade materialet. 

Flera av författarna behandlande 

samma material för att kvalitetssäkra. 

Copingstrategier som att göra 

det bästa av situationen, 

acceptera sjukdomen, aktivt 

deltagande, positivt tänkande, 

vårda den fysiska hälsan. 

Även att träffa andra med 

cancer. Öka kunskapen om 

sjukdomen och distrahera sig 

från sjukdomen.  

 

 

 

 

Bra 

De Faye J B; Wilson 

G K; Chater S; Viola 

A R; Hall P 

 

Kanada  

2006 

Stress and 

coping with 

advanced cancer  

 

Syftet är att 

undersöka 

mönster mellan 

coping 

Deltagarna var inlagda eller 

brukade tjänster från palliativa 

vårdenheter, 52 deltog. 

 

Semistrukturerade intervjuer, efter 

varje fråga följde ett protokoll för 

att värdera de symtom eller 

bekymmer som deltagaren 

upplevde.  

Intervjuerna spelandes in. Materialet 

kategoriserades efter specifika 

symtom fysiska symtom, social 

orosmoment och existentiella 

bekymmer. 

 

Aktiv coping var mest vanlig, 

instrumentellt stöd, 

stödsamtal, tillbakadragande 

och accepterande. 

Emotionellfokuserad 

undvikande coping användes 

minst. Vid fysiska stressorer 

användes problemfokuserad 

coping mest. 

 

 

 

 

Bra 
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Bilaga 2:3 
 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval och 

Datainsamling 

Analys och 

Genomförande 

Resultat Kvalitet 

Browall M; Persson 

L-O & Ahlberg K; 

Karlsson P; 

Danielson E 

 

Sverige 

2009 

 

Daily 

assessment of 

stressful events 

and coping 

among post-

menopausal 

women with 

breast cancer 

treated with 

adjuvant 

chemotherapy 

 

Beskriva stressfulla 

situationer hos 

kvinnor med bröst 

cancer efter 

klimakteriet och hur 

dessa kvinnor 

hanterar de stressfulla 

situationerna. 

Kvinnor i klimateriet, 55 år eller 

äldre, diagnostiserad med steg 1 eller 

2 bröstcancer. Och som fått 

cellgiftsbehandling under en två års 

period, 75 deltog. 

 

Kvinnorna kontaktades via telefon 

och fick därefter göra 

daganteckningar under de fem första 

behandlingsdagarna.  

Materialet lästes genom, och 

delas som svarade på 

författarnas frågor togs ut och 

sattes samman till en text. 

Därefter delades texten i olika 

delar och kodades. 

Kategoriserades under sex 

rubriker. 

Den vanligaste copingstrategi 

var accepterande, och 

avkoppling vilket hade bäst 

effekt mot illamående och 

aktiva förändringar. Socialt 

stöd och anpassa sig till 

situationen fungerade bäst mot 

ovissheten. 

 

 

 

 

Bra 

Rosberger Z; Edgar 

L; Collet J-P; 

Fournier A M 

 

Kanada 

2008 

Patterns of 

coping in 

women 

completing 

treatment for 

breast cancer 

Belysa en 

komplicerad fråga 

kring vilka 

copingstrategier 

kvinnor med 

bröstcancer använder 

vid avslutande 

behandling och om 

positive coping kan 

stärka individen. 

Kvinnor över 18 år, hade bröst-, lung- 

eller tarmcancer och erhöll 

behandling.  

 

Ett formulär fylldes i, en modifierad 

version av Ways of coping 

Questionnaire som innefattade 51 

copingstrategier 

Genom mätskala 1-5 fick de 

redogöra om de använt de 51 

olika strategierna. En 

”workshop” under en dag hades 

för att kartlägga om kvinnorna 

använde problem- eller 

emotionellfokuserad coping. De 

fick även utifrån 1-5 skala 

poängsätta 5 olika stressfaktorer 

som varit värst senaste 

månaden. 

Fynden var positiv 

problemhantering, 

flykt/undvikande och söka 

socialt stöd. 

 

 

 

Medel 
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     Bilaga 2:4 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Urval och 

Datainsamling 

Analys och 

Genomförande 

Resultat Kvalitet 

Henderson D P; 

Fogel J; Edwards T 

Q  

 

USA 

2003 

Coping 

strategies 

among African 

America women 

with breast 

cancer 

Fastställa 

afroamerikanska 

kvinnors 

copingstrategier samt 

hur sociodemografiska 

faktorer inverkar på val 

av copingstrategi. 

Kvinnor med bröstcancer, inga 

metastaser och bodde i sydöstra 

USA och tog själv kontakt,  86 

deltog.  

 

Frågeformulär Ways of coping. 

Frågeformulär där varje fråga 

besvarades utifrån frekvens av 

användande. Formulären bröts 

ner i åtta olika kategorier av 

copingstrategier. 

Bland African American 

kvinnor med bröstcancer är 

positiv omvärdering, socialt 

stöd och problemlösning. 

Distansering undvikande och 

konfronterande coping 

användes även. 

 

 

 

Medel 

Dragest S; Lindstrom 

C T 

 

Norge 

2009 

Coping with 

breast cancer: 

between 

diagnosis and 

surgery 

 

Beskriva 

copingstrategier som 

användes av kvinnor 

mellan bröst cancer 

diagnos och operation. 

 

Kvinnor 18 år eller äldre som 

nyligen diagnostiserats, i väntan 

på operation, blev inbjudna 

genom sjukhuskontakt.  21 deltog.  

 

 

Individuella, semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Innehållsanalys, forskarna 

utgick ifrån tolkade, sunt 

förnuft och teoretisk tolkning. 

Intervjuerna spelades in och 

skrevs mer ordagrant. 

De vanligaste copingstrategier 

var en dag i taget, distans, 

lever på som vanligt, njuter av 

livet, hantera känslor, 

förbereder sig på det värsta 

och positiv fokusering. 

 

 

 

 

Medel 
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Bilaga 2:5  

       

 

      

 

Författare  

Land 

År 

Titel 

 

Syfte Urval och 

Datainsamling 

Analys och 

Genomförande 

Resultat Kvalitet 

Griffiths J M; 

Humphris M G; 

Skirrow M P; Rogers 

N S 

 

England 

2006 

A Qualitative 

evaluation of 

patient 

experiences 

when diagnosed 

with oral cancer 

recurrence 

 

Undersöka patienters 

psykosociala 

erfarenheter och 

belysa de 

psykologiska 

nyckelproblemen i 

samband med mun- 

och svalg cancer. 

 

Deltagare 18 år eller äldre som 

opererats för muncancer/svalg cancer. 

9 patienter deltog.  

 

Datainsamlingen gjordes genom 

Semi-strukturerade intervjuer.  

 

Intervjuerna tog plats i hemmet 

eller på konfidentiell plats. 

Analysen utfördes enligt 

grounded Theory. 

Aktiv och undvikande coping 

strategier användes. Positivt 

tänkande, humor och en dag i 

taget. Kämpaglöd var en 

strategi som också användes. 

 

 

 

Bra 

Costanzo S E; 

Lutgendorf K S; 

Rothrock E N; 

Anderson B 

 

USA 

2007 

Coping and 

quality of life 

among women 

extensively 

treated for 

gynecologic 

cancer 

Undersöka statistisk 

skillnad mellan 

engagerad och 

undvikande 

copingstrategier men 

även sambandet 

mellan coping och 

livskvalitet. 

 

Kvinnor, 18 år eller äldre, behandlade 

för elakartad gynekologisk cancer 

från två olika sjukhus. 64 deltog. 

 

Frågeformuläs som grundade i 

Coping orientations to problems 

experienced scale. 

 

Frågeformulären fylldes i och 

lämnades vid nästa besök på 

onkologen eller via mail. 

Deltagarna delades in i två 

grupper, utsträckt behandling 

och begränsad behandling. 

Analysen genomfördes med 

mätskala ANOVA. 

 

Mentaldistansering användes 

mest bland deltagare längre 

behandling, däremot var 

positiv tänkande den strategi 

som användes mest bland alla 

deltagare. Accepterande, aktiv 

coping användes av flertal. 

Tillbakadragande användes 

minst. 

 

 

 

Bra 
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     Bilaga 2:6  

Författare 

Land, År 

 

Titel Syfte  Urval och 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande och 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hawazin W E; Paul J 

A 

 

Canada  

2010 

 

 

 

Coping and 

psychological 

distress among 

head and neck 

cancer patients. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienter med huvud 

och nackcancers 

coping efter 6-12 

månader samt 

sambandet mellan 

copingstrategier och 

ångest och depression 

Deltagare som hade haft primär 

cancer i huvud och nackregionen 

mellan 6-12 månader. 157 deltog. 

 

Hospital Anxiety and Depression 

scale.  

 

Demografisk fakta genom 

intervjuer, medicinsk 

information genom journaler. 

The hospital anxiety and 

depression scale samt way of 

coping, engelsk- och fransk 

version användes. 

Problemfokuserad coping som 

söka social stöd var vanligast, 

skuldbelägga sig själv 

användes minst. 

Önsketänkande och 

undvikande användes också. 

Önsketänkande visade till 

mest ångest medan 

undvikande coping visade till 

minst ångest hos patienten. 

 

 

 

 

 

Bra 

Felker E B 

 

USA  

2004 

 

 

 

Hope and 

coping in 

patients with 

cancer 

diagnoses. 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

nivån av hopp och 

coping hos patienter 

med olika former av 

cancersjukdom för att 

fastställa om nivå av 

hopp och coping hör 

samman med form av 

cancersjukdom. 

Deltagare var18 år eller äldre, hade 

gastrointestinal/urogenital, bröst, 

huvud/nack eller hemotologisk 

cancer.  

 

Herth hope scale och Jalowiec coping 

scale användes till datainsamlingen. 

Demografisk data samlades in 

genom intervjuer, 

Frågeformulären behandlades 

med korrelationsprogram. 

Patienter använde sig mest av 

positiv attityd, konfronterande 

och undvikande coping. Inget 

samband mellan 

copingstrategier och olika 

former av cancer hittades.  

 

 

 

 

Bra 
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     Bilaga 2:7 

Författare/ 

Land/ 

År 

 

Titel Syfte  Urval och 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande och 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Thomsen Grothe T; 

Hansen Rydahl S; 

Wagner L 

 

Danmark  

2011 

How to be a 

patient in a 

palliative life 

experience? A 

qualitative study 

to enhance 

knowledge 

about coping 

abilities in 

advanced cancer 

patients. 

 

Syftet med studien är 

att identifiera och 

beskriva de villkor 

från patientens 

perspektiv som är 

signifikanta för 

coping hos patienter 

med avancerad 

cancersjukdom. 

Deltagare var18 år och äldre och fick 

palliativ vård. 10 deltog.   

 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in på 

minidisk och transkriberades 

ordagrant. Tankar kring mönster 

mellan komponenterna i 

analysen skrevs ner. Materialet 

bröts ner och fördes samman 

med likvärdigt material och 

bildade kategorier. 

Deltagarna upplevde sig 

kämpa för att vara delaktig i 

sitt eget liv. Känslan att vara 

till belastning för anhöriga och 

att livet tog slut. En del gav 

upp, andra sökte information 

eller försökte gå vidare med 

livet trots sjukdom. 

 

 

 

 

Bra 

Zhang J; Goa W; 

Wang P; Wu Z-H 

 

Kina 

2010 

 

 

Relationships 

among hope, 

coping style and 

social support 

for breast cancer 

patients. 

 

 

Syftet med studien 

var att utforska nivån 

av hopp hos kinesiska 

kvinnor med 

bröstcancer och 

bekräfta och fastställa 

relationen mellan 

hopp, coping stil och 

socialt stöd. 

Kvinnor, 18 år eller äldre, inlagda för 

bröstcancer. 159 deltog. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Herth Hope index, Jalowiec 

coping scale och social support 

scale användes. Relationen 

mellan de olika faktorerna 

analyserades genom ett 

korrelationsprogram. 

Positiv coping och 

konfronterande coping 

användes mest. Emotionell 

coping och fatalistisk coping 

var de som användes minst 

bland kvinnorna i studien. 

Positiv relation mellan positiv, 

konfronterande coping, gott 

självförtroende och hopp 

visades.  
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Författare/ 

Land/ 

År 

Titel Syfte  Urval och 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande och 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kim H-S; Yeom H-A; 

Seo Y-S; Kim N-C; 

Yoo Y-S 

 

Korea 

2002 

 

Stress and 

coping strategies 

of patient with 

cancer 

Syftet med studien är 

att tillföra omfattande 

underlag till framtida 

sjuksköterskor för att 

förhindra stress och 

främja effektiv coping 

för koreanska 

patienter 

 

Deltagarna var inlagda, fick kurativ 

eller palliativ vård, 18 år och äldre. 

257 deltog.  

 

Semistrukturerade intervjuer samt 

frågeformulär. 

Mätinstrument var en Koreans 

version av Ways of coping 

frågeformulär. Analysen gjorde 

genom Statistical package for 

social science och ANOVA. 

Förhållandet mellan stress och 

coping jämfördes slutligen. 

Deltagarna visade använda 

emotionellfokuserad coping 

mer problemfokuserad. 

Önsketänkande i olika former 

användes mest. Professionellt 

stöd och positivt tänkande. 

 

 

 

 

Medel 

D´Órazio M L; 

Meyerowitz E B; 

Stone J P; Felix J; 

Muderspach I L 

 

USA 

2011 

Psychosocial 

adjustment 

among Low-

income Latina 

cervical cancer 

patients 

Syftet var att beskriva 

och identifiera den 

psykosociala 

utkomsten hos låg 

inkomsttagande, 

Latin-Amerikanska 

kvinnor med 

livmoderhalscancer 

Kvinnor 18 år eller äldre, 

diagnostiserats senaste 5år för 

livmoderhalscancer. 59 kvinnor 

deltog.  

 

Intervjuer. 

Deltagarna intervjuades innan 

eller efter sitt läkarbesök. 

Materialet analyserades med 

hjälp av Acculturation Rating 

scale of Mexican American II, 

Brief Version. 

De vanligaste copingstrategier 

som användes var positiv 

attityd, söka socialt stöd och 

planera. 
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Genomförande och 
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Resultat Kvalitet 

Hjörleifsdottir E; 

Hallberg Rahm I; 

Gunnarsdottir E D; 

Bolmsjö Ågren I 

 

 

Island 

2007 

Living with 

cancer an 

perception of 

care: Icelandic 

oncology 

outpatients, a 

qualitative study 

Beskriva ej inskrivna 

onkologipatienters 

upplevelse av att ha 

cancer, belysa 

copingstrategier och 

utforska 

uppfattningen av vård 

och omvårdnad under 

behandling 

 

Deltagare, 18 år eller äldre som fick 

strål- eller cytostatikabehandling. 25 

deltog. 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer 

som samlades in under 6 

månader och som analyserades 

manifest innehållsanalytiskt. 

Strategier som rädsla, en 

uppgift att klara av, tro på 

hoppet och behandlingen, 

uppskatta livet och lev i nuet.  

 

 

 

Medel 

Van Laarhoven W M 

H; Schilderman J; 

Vissers C K; 

Verhagen A H H V 

M C; Prins J 

 

 

Holland 

2010 

Images of God 

in relation to 

Coping 

strategies of 

Palliative cancer 

patients 

Undersöka 

förhållandet mellan 

följsamheten till en 

personlig, icke-

personlig och /eller 

okänd bild av Gud 

och copingstrategier 

bland holländska 

patienter med cancer 

i palliativt skede  

Deltagare som fick palliativa vård i 

Holland. 

 

Frågeformulär som samlades in under 

2,5 år.  

Images of God och COPE-easy 

med respektive 14 punkter. De 

olika delarna jämfördes med 

varandra och därefter kördes 

materialet i ett SPSS-

analysprogram. 

Största fyndet var att icke-

personlig Gud hade bäst 

copingeffekt bland patienter i 

palliativt cancerskede 
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Genomförande och 

Analys 
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Link L B; Robbins L; 

Mancuso CA; 

Charlston M E 

 

 

USA 

2004 

How do cancer 

patients who try 

to take control 

of their disease 

differ from 

those why do 

not? 

Att jämföra patienter 

som beskriver deras 

copingstrategier som 

ett sätt att kontrollera 

sjukdomen med de 

som inte anser sig 

försöka kontroller 

sjukdomen med 

copingstrateger  

 

Deltagar 18 år eller äldre, 

diagnostiserades 6-24 mån tidigare.  

 

 

Semistrukturerade intervjuer samt 

kvantitativ data.   

Tvärsnittsstudie, intervjuerna 

analyserades utifrån grounded 

theory med hjälp av The Mental 

Adjustment to Cancer scale. Det 

kvantitativa materialet 

analyserades med hjälp av 

Ethnograph program.  

Många copingstrategier 

användes, främst bland de 

yngre användes 

copingstrategier som ett sätt 

att kontrollera sjukdomen, ett 

större självförtroende om att 

bli frisk och de använde även 

mer agerande copingstrategier 

 

 

 

Bra 

Bradley E S; Frizelle 

D; Johnson M 

 

 

USA 

2010 

Coping with 

terminal illness: 

The experience 

of attending 

Specialist 

Palliative Day 

Care 

Att utforska hur 

patienter upplever 

Specialist palliative 

day care gällande att 

hantera sin obotliga 

sjukdom. 

Deltagare 18 år eller äldre med 

obotlig cancersjukdom. 

 

Semistrukturerade intervjuer som 

ljudinspelades. Och The 

transachtional model of stress and 

coping. 

Fenomenologisk analys utifrån 

fem punktsschema. De 

ljudinspelade intervjuerna 

transkriberades. Analysen 

strukturerades utifrån 

Interpretativ fenomenologisk 

analyseras. 

De copingstrategier som 

användes var kämpa, 

acceptera, göra sitt bästa, här 

och nu, och bevara 

självständigheten. 
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