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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet fall av kolorektalcancer ökar världen över och orsakerna 

relateras till livsstil och välfärd. Trots det så ökar även längden för överlevnad. 

Behandlingsmetodernas effektivitet och det multidisciplinära tillvägagångssättet 

är bidragande faktorer. Behandlingen och diagnosen kan få fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser för personerna på lång och kort sikt. Genom att beskriva 

deras upplevelse så kan sjuksköterskan ge anpassad vård och stöd. 

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse under och efter behandling av 

kolorektalcancer. 

Metod: En allmän litteraturstudie som grundade sig på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Tre databaser användes i sökningen av artiklar, de granskades med stöd 

av HKR:s granskningsmall och analyserades med Fribergs (2017) 

textanalysmodell i fem steg. 

Resultat: Tre huvudkategorier, Den förändrade kroppen, En förändrad vardag 

och Existentiella förändringar med 11 tillhörande subkategorier utgjorde 

resultatet. 

Diskussion: Metoden diskuteras utifrån de fyra trovärdighetsbegreppen. 

Resultatet diskuteras utifrån McCormack och McCance (2017) personcentrerade 

omvårdnadsteori samt utifrån närhetsetik, ICN:s etiska kod, det etiska begreppet 

livskvalitet samt ur ett samhällsperspektiv. De fynd som diskuteras är rädsla för 

recidiv, betydelsen av närstående samt maktlöshet i vården. 

Slutsats: Resultatet visar att behandling för kolorektalcancer påverkar personer 

fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt och existentiellt. För att kvalitetsutveckla 

vården krävs förbättringskunskaper och förståelse gällande behandlingens 

påverkan. 
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Abstract 

Background: The incidence of colorectal cancer is increasing worldwide, and the 

cause is related to lifestyle and welfare. Despite this, the length of survival also 

increases. The effectiveness of treatment methods and the multidisciplinary 

approach are contributing factors. The treatment and diagnosis can induce 

physical, mental and social consequences for people in long and short term. By 

describing their experience, the nurse can provide adapted care and support.  

Aim: The aim was to describe people's experience during and after treatment for 

colorectal cancer.  

Method: A general literature study based on qualitative scientific articles. Three 

databases were used in the search for articles, they were reviewed with the support 

of HKR's review template and analysed with Friberg's (2017) five step model for 

text analysis.  

Results: The result consisted of three main categories, The changed body, A 

changed everyday life and Existential changes with 11 associated subcategories. 

Discussion: The method is discussed based on the four concepts of credibility. 

The results are discussed based on McCormack and McCance (2017) person-

cantered nursing theory, proximity ethics, ICN's code of ethics, the ethical concept 

of quality of life and from a societal perspective. The findings that are discussed 

are fear of recurrence, the importance of relatives and powerlessness in care. 

Conclusion: The result shows that undergoing treatment for colorectal cancer 

affects people physically, mentally, socially, economically and existentially. Work 

of improvement and understanding the affects of treatment is required to develop 

the quality of care. 
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Inledning 

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige som orsakar 

fjärde flest cancerrelaterade dödsfall (Folkhälsomyndigheten, 2021). Årligen 

diagnostiseras 1,2 miljoner människor med kolorektalcancer, varje år dör cirka 

880 000 personer i världen relaterat till diagnosen (Socialstyrelsen, 2021). 

Personer i alla ålderskategorier kan drabbas, dock är majoriteten av de 

diagnostiserade äldre (Socialstyrelsen/Cancerfonden, 2018). Diagnostiken samt 

utveckling av behandlingsmetoder som inte bara botar utan också hämmar leder 

till att de personer som drabbas av kolorektalcancer lever längre (Socialstyrelsen, 

2021). Det innebär att följder av behandling och sjukdomen kan utvecklas över tid 

vilket kan påverka upplevelse och livskvalitet. Sjuksköterskan kan möta patienter 

med kolorektalcancer genom hela vårdförloppet, därför är det av stor vikt att öka 

kunskapen om deras upplevelser. En större förståelse för tankar och känslor som 

väcks ökar möjligheten för att påverka och förbättra omvårdnaden utifrån deras 

individuella behov.  

Bakgrund 

Cancer är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar vars gemensamma 

nämnare är att celler någonstans i kroppen har börjat dela sig okontrollerat. 

Cellerna bildar till slut en tumör, en vävnadsbildning som tillväxer med tiden. Om 

tumören inte upptäcks i tid eller opereras bort så kan den avge cancerceller som 

sprider sig till andra organ och kan bilda nya tumörer, så kallade metastaser. 

Endast elakartade, maligna, tumörer bildar metastaser. Cancertumörers ohämmade 

tillväxt påverkar således också funktioner hos intilliggande vävnader och organ. 

Det kan exempelvis ge upphov till smärta från nerver och att inflammatoriska 

processer startar vilket påverkar personens allmäntillstånd.  Tillväxtens hastighet 

kan skilja sig åt mellan olika cancerformer och olika personer. Cancerformerna 

bestäms utifrån i vilket organ samt vilken celltyp som tumören har uppkommit 

(Socialstyrelsen/Cancerfonden, 2018). Cancer är globalt den näst vanligaste 

dödsorsaken, uppskattningsvis dog 9,6 miljoner människor världen över år 2018 

och två år senare räknades antalet döda till 10 miljoner (WHO, 2021). Nio procent 
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av de cancerrelaterade dödsfallen är orsakad av kolorektalcancer (Socialstyrelsen, 

2021). 

 

Kolorektalcancer är idag den tredje vanligaste cancerformen i världen med en 

kontinuerligt ökande incidens, ca 1,2 miljoner nya fall per år. Trots en förhöjd 

prevalens av kolorektalcancer så ökar även längden för överlevnad hos de 

personer som fått diagnosen. Kolorektalcancer är elakartade tumörer som 

uppkommit någonstans i tjocktarmen eller i ändtarmen (Socialstyrelsen, 2021). 

Riskfaktorer för att drabbas är framför allt ärftlighet, samsjuklighet och 

livsstilsfaktorer. Konsumtion av rött kött, en fiberfattig kost, rökning samt 

alkoholkonsumtion är livsstilsfaktorer som kopplas till diagnosen 

(Folkhälsomyndigheten, 2021). Diabetes och kroniska tarmsjukdomar såsom 

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom har en tydlig kausalitet till cancerformen. 

Kolorektalcancer har en utvecklingsfas på ca 10–15 år vilket innebär att 

förekomsten ökar i takt med åldrandet. Det betyder också att det kan ta längre tid 

innan tumören ger påtagliga besvär och upptäcks. Sverige är i processen att införa 

screening för kolorektalcancer, förslaget gäller personer mellan 60–74 år för att 

kunna detektera sjukdomen och minska mortaliteten (Socialstyrelsen, 2021). Det 

är i förenlighet med FN:s (2015) globala mål inför 2030 där de betonar vikten av 

att stödja forskning för att utveckla metoder som behandlar och förebygger icke 

smittsamma sjukdomar såsom cancer. 

 

Kolorektalcancer omfattar ett multidisciplinärt tillvägagångssätt, där primärvård, 

radiologi, onkologi, kirurgi, patologi och endoskopi samarbetar för att erbjuda en 

personcentrerad vård och behandling. Utöver kirurgiska ingrepp, så är strålning 

och cytostatika de vanligaste behandlingsformerna vid kolorektalcancer 

(Socialstyrelsen, 2021). Strålbehandling innebär att en strålkälla med hög energi 

tillsammans med kroppsliga vävnader skapar joner som skadar tumörcellens 

DNA. Strålkällan kan antingen placeras utanför kroppen eller inne i kroppen intill 

tumören. Strålningen riktas mot tumörens vävnad för att minska risken att 

intilliggande frisk vävnad skadas.  

I en viss utsträckning skadas även frisk vävnad vilket kan ge tidiga biverkningar 
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som hudreaktioner, illamående och trötthet (Cancerfonden, 2019a). Även sena 

biverkningar som hudförändringar och avföringsinkontinens förekommer 

(Socialstyrelsen, 2021). För att komma åt de metastaser som har lossnat från 

tumören så krävs en cytostatikabehandling. Cytostatika är en 

läkemedelsbehandling som ges för att nå ut till hela kroppen via blodet och 

lymfsystemet. Cytostatika dödar eller hämmar tillväxten av cancerceller vilket gör 

att behandlingsmetoden kan användas för att bota eller bromsa cancersjukdom. 

Cytostatika kan också ges för att minimera risken för recidiv, en så kallas adjuvant 

behandling. Läkemedelsbehandlingen är dock inte tillräckligt selektiv och kan 

därför även skada normala celler vilket exempelvis kan påverka slemhinnor samt 

ge sänkt blodvärde (Cancerfonden, 2018a).  

Strålbehandling och cytostatikabehandling är två metoder som ofta kombineras 

vid kolorektalcancer för att ge en bredare effekt, och är omfattande då 

behandlingsförloppet sträcker sig över en längre tid (Socialstyrelsen, 2021). 

 

Sjuksköterskan är ytterst ansvarig i att leda omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a) och har därmed en viktig roll i omvårdnaden av 

personer med cancersjukdom. Personer med kolorektalcancer möter ett brett 

vårdsystem med kontakter från olika vårdinstanser från första symtom, under och 

efter behandling. Som stöd finns det resurser för att erbjuda en namngiven 

kontaktsjuksköterska redan vid diagnosbeskedet för att skapa trygghet, kontinuitet 

och stärka patientens delaktighet. Det är viktigt att cancervården planeras och 

utförs i enlighet med patienten då utgångspunkten är att varje person är unik. 

Framställning av en skriftlig individuell vårdplan säkerställer att personens behov 

är styrande (Cancerfonden, 2019b). Personer med kolorektalcancer har en större 

risk för att drabbas av sena biverkningar och kan därav påverkas sent efter utförd 

behandling. Kontaktsjuksköterskan ska därför genom hela vårdprocessen följa 

upp och bedöma behovet av stöd och symtomlindring såväl tidigt, som senare i 

vårdförloppet. Stödet innebär att tillgänglig vårdpersonal avsätter tid, ger tydlig 

information, utbildar samt involverar närstående vid samtycke. Patienten ska få 

stöd för att hantera den nya livssituationen och bevara den egna förmågan för att 
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kunna återgå till vardag och arbetsliv (Socialstyrelsen, 2021). En studie av Bains 

et al., (2012) visar dock att sjuksköterskan har bristande kunskaper gällande hur 

behandlingen påverkar arbetsförmågan hos personer med kolorektalcancer. I en 

studie av Lunde Husebø et al (2020) beskrivs att sjuksköterskans största utmaning 

i arbetet med personer som har diagnosen kolorektalcancer är att möta de fysiska, 

psykiska, sociala, existentiella och ekonomiska behov som uppkommer. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan samordnar arbetet med andra professioner för att 

tillgodose behoven. Stödsamtal hos en kurator kan erbjudas för att hantera 

psykologiska, sociala, existentiella eller ekonomiska faktorer (Socialstyrelsen, 

2021).  

 

Precis som sjukdomen kan skilja sig, så är varje person unik och bär därmed på 

olika erfarenheter och upplevelser (Cancerfonden, 2018b). En cancerdiagnos kan 

innebära en förändrad syn på livet och kan vara svårt att hantera ensam. Tiden 

från diagnosbesked, under och efter behandlingstiden kan upplevas besvärligt och 

väcka starka känslor som oro och nedstämdhet (Cancerfonden, 2018b). 

 

Problematisering 

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, med en kontinuerligt 

ökande prevalens. Prognosen för överlevnad har förbättrats då bland annat 

behandlingsmetoderna har blivit effektivare (Cancerfonden, 2020). Kontinuerlig 

behandling samt uppföljning, under och efter, innebär att kontakten med vården 

kan bli lång för de drabbade (Socialstyrelsen/Cancerfonden, 2018). 

Cancerbeskedet, sjukdomssymtomen och behandling kan skapa alltifrån ångest 

och lidande (Cancerfonden, 2018b). Sjuksköterskans profession innefattar att 

främja och återställa hälsa samt förebygga sjukdom. Det innebär även att lindra 

eller förhindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Personer med 

kolorektalcancer erhåller erfarenheter och upplevelser som skiljer sig från andra 

därför är det viktigt att deras upplevelse lyfts fram för att kunna optimera och 
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anpassa vården. Kontinuerliga vårdbesök och samsjuklighet innebär att personer 

med kolorektalcancer kommer att vara i kontakt med allmänsjuksköterskan. Därav 

blir kunskap och förståelse för deras upplevelse essentiell för att främja en god 

vårdrelation och erbjuda stöd samt ge en säker vård. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser under och efter 

behandling av kolorektalcancer. 

Metod 

Design 

Studien är en allmän litteraturstudie med kvalitativ design (Rosén, 2017). En 

kvalitativ metod används i syfte att skapa en förståelse och ge en helhetsbild av ett 

fenomen (Olsson & Sörensen, 2011) vilket i studien avsåg personers upplevelse 

både under och efter behandling vid kolorektalcancer.  

 

Sökvägar och urval 

Utifrån syftet identifierades nyckelbegreppen som användes i studien. 

Nyckelbegreppen var äldre, upplevelse, kolorektalcancer och behandling. Dessa 

översattes med hjälp av en ordbok till de engelska orden: elderly, experience, 

qualitative, colorectal cancer och treatment. Genom databasen Svensk Mesh samt 

Google translate hittades synonymer till orden, vilket gav en breddad sökning. En 

inledande pilotsökning gjordes för att få en översiktlig bild av forskningen kring 

ämnet (Karlsson, 2017). Pilotsökningen utfördes i databasen Cinahl Complete, 

som innehåller omvårdnadsforskning (Karlsson, 2017). Efter den inledande 

pilotsökningen så gjordes systematiska sökningar i Cinahl Complete. Därefter 

i PubMed som är en databas med forskning inom omvårdnad samt medicin. Det 

gjordes också en sökning i databasen PsycInfo, vilken främst innehåller forskning 
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om psykologi och omvårdnad (Karlsson, 2017).  

För att optimera sökningarna skapades sex sökblock, ett som fokuserade på 

målgruppen och urvalet, vilket var äldre personer som var 65 år och äldre. Det 

andra sökblocket bestod av ord som beskrev upplevelsen. Det tredje blocket 

redogjorde för metoden vilket var ord för kvalitativ metod. Det fjärde blocket 

bestod av olika begrepp för cancer. Block fem redogjorde för 

behandlingsmetoder. Det sista blocket innehöll ord som beskrev kolorektalcancer. 

I varje block används minst ett ämnesord för att få en mer detaljerad sökträff. 

Ämnesorden fungerade som en beskrivning av textinnehållet i artiklarna. 

(Karlsson, 2017). I Cinahl Complete kallas de för ämnesord medan i PubMed 

heter de MeSH och i PsycInfo kallas de thesaurus. I Cinahl Complete användes 

ämnesorden “aged 65 and older”, “aged 80 and older”, “quality of life”, 

“qualitative studies”, “neoplasms”, “cytostatic agents”, “radiotherapy” och 

“colon” i de olika blocken. I PubMed användes Mesh “aged”, “aged 80 and 

older”, “quality of life”, “qualitative research”, “qualitative studies”, “neoplasms”, 

cytostatic agents”, “radiotherapy” och “colon”. I databasen PsycInfo användes 

thesaurus “older adulthood”, “quality of life”, “qualitative methods”, “neoplasms” 

och “medical treatment”.   

Blocken bestod även av fritext vilket genererade fler träffar. Fritextsökningen 

innebar att sökningen blev mindre specifik, i stället kunde ordet som tillämpades 

återfinnas i titel och författare (Karlsson, 2017). För att effektivisera sökningarna 

användes trunkering (*) vilket gav möjligheten att söka på alla ord med samma 

bas. Frassökning tillämpades också med hjälp av citationstecken, på så vis gick 

det att hålla ihop begrepp. Mellan varje sökrad användes booleska operatorer i 

form av termen OR för att skapa en mer träffsäker och bred sökning (Karlsson, 

2017). När alla sökningar var genomförda sammanfördes dessa i en avgränsande 

sökning med hjälp av den booleska operatoren AND. Därefter applicerades mer 

specifika begränsningar i de olika databaserna. I Cinahl Complete innefattade 

dessa engelskspråkig, forskningsartikel, peer review samt att publiceringsdatum 

ändrades till 2012-01-01 fram till 2022-12-12. I pilotsökningen inkluderades hela 

2000-talet men begränsades i den systematiska sökning då forskningsområdet 

gällande cancer ständigt är under utveckling vilket kan påverka resultatet. 
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Sökningen genererade 201 artiklar, sökschema återfinns i bilaga 1. De 

begränsningar som gjordes i PubMed var engelskspråkig och publiceringsdatum 

2012-01-01 till 2022-12-12 vilket gav 271 träffar, sökschemat återfinns i bilaga 2. 

I PsycInfo gjordes samma begränsningar som i PubMed vilket genererade 186 

träffar, sökschemat återfinns i bilaga 3. En manuell sökning har även utförts då 

relevant forskning kunde återfinnas i en artikels referenslista, detta genererade 2 

artiklar. 

Sökblocken som innehöll behandlingstyper koncentrerades till två 

behandlingsmetoder efter den initiala pilotsökningen som innehöll olika 

behandlingsmetoder. Det berodde på att cytostatika och strålbehandling var de 

vanligast förekommande behandlingsformerna vid kolorektalcancer utöver 

kirurgi. De två behandlingsmetoderna sträcker sig över en längre tid. 

Inklusionskriterier tillämpades för urvalet. Billhult (2017) beskriver 

att inklusionskriterier är de krav som ska uppfyllas för att ingå i studien. Dessa 

krav ställdes utifrån studiens syfte som utgörs av artiklarnas resultat. De 

inklusionskriterier som användes var att artiklar publicerades mellan år 2012–

2022 samt att de var skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna var kvalitativa 

och beskrev upplevelser. Inklusionskriterier som också uppfylldes var att 

deltagarna hade diagnosen kolorektalcancer. 

När sökningarna var genomförda lästes titlar och abstrakt för att få en bild av om 

de är relevanta för studien eller behöver sorteras bort. Enligt Friberg (2017) kan 

då lämpliga artiklar väljas ut för att få en introduktion till innehållet och därmed 

kunna granska intressanta artiklar. 

 

Granskning och analys 

Granskningen utfördes av båda författarna och genererade 11 artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa granskades med hjälp av Högskolan 

Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). 

Syftet med att använda granskningsmallen var att få en överblick över artiklarnas 

kvalitet och innehåll (Rosén, 2017). 
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Analys av artiklarna gjordes utifrån Fribergs (2017) textanalysmodell, se Figur1. 

Modellen är uppdelad i fem steg där analysprocessen består av flera faser och sker 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  

Första steget i analysen var att läsa artiklarna flera gånger enskilt med fokus på 

resultat för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll. Därefter diskuterades 

innehållet gemensamt för att minimera risken för feltolkning och att information 

förbises. Andra steget i analysen var att identifiera nyckelfynden i resultatdelen 

som svarade på studiens syfte. I det tredje steget sammanställdes varje enskild 

studies resultat och nyckelfynden skrevs ned i ett nytt dokument av båda 

författarna för att underlätta analysprocessen. I det fjärde steget identifierades 

likheter och skillnader mellan studiernas resultat för att skapa översiktliga teman 

genom att färgmarkera texten i artiklarna. Därefter kunde huvudkategorier och 

subkategorier utses gemensamt av författarna. Femte steget i analysen utfördes 

genom en sammanställning av fynden till en ny helhet som presenteras i studiens 

resultatavsnitt i form av kategorier och subkategorier (Friberg, 2017). 

 

 

Figur 1. Illustrerar Fribergs (2017) textanalysmodell för kvalitativ forskning i fem 

steg. 
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Etiska överväganden 

Forskningsetik är de etiska övervägande som görs när en forskningsstudie 

genomförs. Tanken med forskningsetiken är att förhindra att personer blir 

sämre behandlade i form av kränkning och skada där informerat samtycke och 

sekretess är väsentligt. Helsingforsdeklarationen framhäver att patientens mående 

har större betydelse än behovet av forskningen (Sandman & Kjellström, 2018). De 

etiska överväganden som utförts i studien utgår från fyra etiska principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det innebär att forskarna informerade de deltagande gällande syftet med studien, 

deltagarna gav sitt samtycke till att deltaga i studien när de visste 

förutsättningarna för denna. Konfidentialitetskravet skyddar deltagarnas 

personuppgifter och identitet. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är 

insamlade om deltagarna endast får användas i forskningsändamål (Sandman & 

Kjellström, 2018). Valda artiklar var etiskt godkända av etiska kommittéer. 

Ett etiskt förhållningssätt tillämpades i arbetet med litteraturstudien genom att 

redovisa förförståelse för att inte färga data med egna värderingar i den mån det 

gick (Priebe & Landström, 2017). Artiklarna som inkluderades i resultatet förhöll 

sig till de etiska kraven vilket var ett grundläggande villkor. Resultatet 

presenterades oberoende av förförståelsen genom ett kritiskt perspektiv, både 

enskilt och gemensamt. Genom kontinuerlig gemensam dialog och understöd av 

grupphandledning upprätthölls ett etiskt förhållningssätt i sin helhet. 

 

Förförståelse 

Vår förförståelse grundar sig i den erfarenhet vi har som närstående till äldre 

personer och som vi förvärvat under sjuksköterskeutbildningen. Båda har arbetat 

inom hemsjukvården och därigenom vårdat personer med cancer. Vi båda tycker 

att det är viktigt att de äldre upplever värdighet i mötet med sjuksköterskan. Stress 

och bristande tid är faktorer som gjort att fokus på att ge en värdig omvårdnad inte 

kunnat uppfyllas. Vi tror att äldres upplevelse efter behandlingen är förenat med 

stark smärta där de känner sig bortprioriterade som bidrar till isolering.  
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Resultat 

Resultatet i litteraturstudien utgörs av 11 kvalitativa artiklar som beskriver 

upplevelsen under och efter behandling av kolorektalcancer. De vetenskapliga 

studiernas kontext utgår från öppenvården och slutenvården. Totalt ingick 210 

personer mellan 33–87 år i artiklarna varav 106 var män och 104 kvinnor. De 

vetenskapliga artiklarna som analyserats är utförda i Japan, Brasilien, Norge, 

Kanada, tre från Sverige och fyra från Storbritannien. Analysen visade 

genomgående upplevelser av rädsla, maktlöshet, oro och närståendes betydelse i 

samband med behandling. Efter analysprocessen skapades tre huvudkategorier: 

den förändrade kroppen, en förändrad vardag samt existentiella förändringar. 

Dessa bestod av elva subkategorier som sammantaget kommer presentera 

resultatet, se figur 2. 

 

 

 

Figur 2. Resultatets huvudkategorier och subkategorier visar personers 

upplevelse av behandling vid kolorektalcancer. 
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Den förändrade kroppen 

Upplevelser relaterat till trötthet 

Personerna uppgav att de upplevde att deras kroppar var mer sårbara (Cuthbert et 

al., 2021). De beskrev att trötthet var den mest påtagliga kroppsliga förändringen 

efter behandlingens början. Trötthet uttryckte sig främst genom minskad energi 

och svaghet vilket bidrog till att vardagliga moment gick långsammare eller 

åsidosattes (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Carduff et al., 2017; Cuthbert 

et al., 2021; Drott et al., 2016; Hall et al., 2015; Johansson et al., 2014; 

McGeechan et al., 2018; Rohde et al., 2017). Några beskrev att de var tvungna att 

fokusera på enkla uppgifter då det blev jobbigt att exempelvis gå upp ur sängen 

(Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Drott et al., 2018; Rohde et al., 2017). 

Andra beskrev att uthållighet och trötthet inte blev bättre med tiden vilket de hade 

haft förhoppningar om (McGeechan et al., 2018). 

 

Upplevelser relaterat till nervsmärta och neuropati 

Nervsmärta och neuropati uppkom till följd av behandling vilket uttrycktes genom 

beständiga domningar och stickningar i händer, ansikte och fötter (Drott et al., 

2016; Drott et al., 2018; Kanda et al.,2017). En del upplevde att neuropati och 

nervsmärta påverkade hela kroppen trots att de hade fått information om att endast 

perifera nerver kunde drabbas (Kanda et al.,2017). Några personer beskrev att 

neuropati exempelvis påverkade bilkörning då domningar i fötterna gjorde att de 

inte kände gas- eller bromspedalen. Det bidrog till att bilkörning blev riskfyllt då 

de utsatte andra personer för fara (Kanda et al.,2017). Känslor av sorg beskrevs 

över att inte kunna vara samma person och att inte kunna utföra samma uppgifter 

som tidigare (Drott et al., 2016; Drott et al., 2018; Kanda et al.,2017). Flera 

personer upplevde att de var tvungna att uthärda behandlingens biverkningar 

(Drott et al., 2016; Drott et al., 2018; Kanda et al.,2017). Några personer beskrev 

att de trodde att kroppen skulle vänja sig vid behandlingen efter ett tag men att de 

fick ångest när de insåg att det inte blev så (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 
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2015). Ångest uppkom även över att inte veta om neuropati och domningar skulle 

bestå eller om det var övergående. Det gjorde även att de kände sig hjälplösa i 

situationen (Drott et al., 2016; Kanda et al.,2017). 

 

Upplevelser relaterat till magbesvär 

Personerna beskrev att magbesvär var en tydlig del av vardagen som försvårade 

aktiviteter och det sociala livet. Oförutsägbar tarm medförde frekventa 

toalettbesök vilket upplevdes frustrerande då det krävdes anpassning och 

planering av vardagen. Upplevelsen av att känna sig begränsad uttrycktes genom 

oro över att lämna hemmet och behovet av att vara nära en toalett (Carduff et al., 

2017; Cuthbert et al., 2021; Hall et al., 2015). Några beskrev att 

avföringsinkontinens och magsmärtor som tillkom kändes pinsamt och var svårt 

att kontrollera utanför hemmet (Hall et al., 2015; McGeechan et al., 2018). Flera 

personer beskrev att illamående och kräkningar var en biverkning av 

behandlingen som var kroppsligt krävande och kunde lindras genom att äta 

flytande kost (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015). Några personer beskrev 

dock att symtomen inte var konstanta utan att de mådde bättre emellanåt (Hall et 

al., 2015). 

 

Upplevelser relaterat till det fysiska utseendet 

Fysiska förändringar som var vanligast förekommande var håravfall och 

viktnedgång. Personerna upplevde att förändringar i det fysiska utseendet innebar 

att cancern blev mer synlig för andra. De beskrev att de undvek sociala 

sammanhang då de kunde känna skam över sitt utseende (Buteho Scatrahle & 

Fontão Zago, 2015; Carduff et al., 2017; Hall et al., 2015). Flera personer återgav 

att de hade varit rädda för att tappa håret under behandlingen och uttryckte att det 

var tacksamma för att de hade undkommit den biverkningen. 

De personer som hade tappat håret till följd av behandlingen beskrev att de 

upplevde att det var nedbrytande för självkänslan (Buteho Scatrahle & Fontão 

Zago, 2015; Carduff et al., 2017). Flera personer uttryckte dock att det fysiska 
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utseendet blev sekundärt under behandlingen då de upplevde att det fanns 

viktigare saker att fokusera på (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Cuthbert 

et al., 2021). 

 

En förändrad vardag 

Att hantera sin sjukdom 

Kolorektalcancer bidrog till att personerna kände att de hade förlorat kontroll över 

kroppen. Flera personer upplevde att sjukdomen hade tagit över deras kroppar och 

att de hade en önskan om att återfå kontrollen igen (Carduff et al., 2017; 

Johansson et al., 2014). 

Flera beskrev även att sjukdomen hade gett de ett förändrat perspektiv på hälsa. 

Tidigare uppfattning om att hälsa och sjukdom inte utesluter varandra ersattes 

med ett synsätt om att hälsa uppnås vid frånvaro av sjukdom (Buteho Scatrahle & 

Fontão Zago, 2015; Cuthbert et al., 2021). Det innebar att personerna upplevde att 

de behövde bli botade från sjukdomen för att återfå kontroll igen. 

Behandlingsmetoderna beskrevs som olika redskap för att kunna nå det målet 

(Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Drott et al., 2016; Drott et al., 2018; 

Johansson et al., 2014). Trots att behandlingsmetoderna gav flera negativa 

biverkningar så beskrev personerna att sjukdomen var värre (Buteho Scatrahle & 

Fontão Zago, 2015; Carduff et al., 2017; Drott et al., 2016; Drott et al., 2018; 

Johansson et al., 2014). Flera personer uppgav att de hade hopp om att deras 

kroppar skulle återställas efter behandlingen var avklarad då de upplevde att de 

var motståndskraftiga (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Hall et al., 2015; 

Johansson et al., 2014). Flera beskrev att kolorektalcancer var påfrestande men att 

det var en del av kroppen och inte personligheten (Buteho Scatrahle & Fontão 

Zago, 2015; Johansson et al., 2014).  

Några försökte ta kontroll över situationen genom att minimera allvaret i 

sjukdomen. En del personer uppgav exempelvis att de inte kände sig sjuka samt 

att de undvek ordet cancer. De använde i stället ord som tumör eller tillväxt då de 

upplevde att cancerbegreppet lät allvarligt och laddat (Buteho Scatrahle & Fontão 
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Zago, 2015; Hall et al., 2015; Johansson et al., 2014). 

De personer som hade en obotlig kolorektalcancer och genomgick adjuvant 

behandling uppgav att de var mer tillfreds med att sjukdomen fanns i deras 

kroppar.  De beskrev att det var betydande att hitta en balans mellan psykologiskt 

smärtsamma och positiva känslor för att uppnå kontroll utifrån situationen (Rohde 

et al., 2017). 

 

Att vara i händerna på sjukvården 

Flera personer upplevde att de hade tappat kontroll över flera aspekter i sina liv 

sedan de fick diagnosen och påbörjade behandling. Personerna beskrev att de 

kände sig maktlösa eftersom deras tillfrisknande var beroende av hälso-och 

sjukvården samt behandlingens effektivitet (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 

2015; Carduff et al., 2017; Drott et al., 2018; Johansson et al., 2014). En del 

personer upplevde obehag och kände sig utelämnade i samband med 

undersökning och behandling då de befann sig i en vårdmiljö som kändes 

främmande (Hall et al., 2015). Några personer beskrev att vårdsystemet och 

miljön upplevdes överväldigande och svårt att navigera (Johansson et al., 2014).  

Flera personer upplevde att behandlingstiden kändes lång och omfattande vilket 

gjorde att de inte kände att de hade kontroll över situationen. De beskrev att de var 

besvikna över att vårdpersonalen inte kunde svara på hur länge behandlingen 

skulle fortlöpa (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Kanda et al.,2017). Några 

personer beskrev dock att den behandling som skedde hemifrån efter utskrivning 

medförde att de kände sig övergivna. De upplevde att de var ensamma i processen 

utan någon som kunde se efter dem (Hall et al., 2012; Johansson et al., 2014). En 

del personer beskrev att de hade behövt mer stöd än det som givits för att känna 

trygghet och kunna vara delaktig i sin egen behandling (Hall et al., 2012). 

Några personer uttryckte en önskan om att ha blivit delgiven kunskap om 

behandlingens biverkningar i ett tidigare stadie. De beskrev att de hade valt att 

avstå behandlingen vid kännedom om de omfattande psykiska och fysiska 

konsekvenserna (Kanda et al.,2017).  

Andra personer beskrev att de var oroliga över att avsluta sin behandling eftersom 
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de förstod att den säkerställde deras överlevnad (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 

2015; Carduff et al., 2017; Drott et al., 2016). Det framkom upplevelser av rädsla 

för att vårdpersonalen skulle avbryta behandlingen om de klagade på 

behandlingens påfrestande effekter (Kanda et al.,2017). Flera personer uttryckte 

att de väntade med att söka sig till vården om de hade frågor eller problem för att 

inte vara till besvär (Hall et al., 2015). 

Otillräcklig information från vårdpersonalen om sjukdom och behandling skapade 

osäkerhet hos personerna vilket i sin tur gav en känsla av misstro (Hall et al., 

2012; Johansson et al.,2014). Några personer beskrev dock att det var svårt att ta 

till sig information om behandlingens effekter på kroppen. Det framkom känslor 

av tvetydighet kring att något som kan döda en viss del i kroppen inte bidrog till 

deras egen död (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015). Andra personer som 

hade insikt i sin avancerade sjukdom och dess innebörd kunde lättare förstå 

behandlingens syfte och process. Förmågan att kunna förstå vad cancer innebär 

ansågs nödvändigt för att underlätta delaktighet i behandlingen (Johansson et al., 

2014). Flera personer beskrev att de hade förtroende för vården och att personalen 

ingav lugn som underlättade deras syn på resultatet av behandlingen (Drott et al., 

2016; Hall et al., 2012; Johansson et al., 2014). Några beskrev att de hade fått 

tydlig information och kontinuerligt fick råd för att förbättra välmåendet vilket de 

var tacksamma för (Hall et al., 2012).  

Flera beskrev att behandlingen möjliggjorde att personerna kände sig 

omhändertagna och inte övergivna (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; 

Carduff et al., 2017). 

 

Att sträva efter normalitet 

Personerna såg livet innan cancerdiagnosen och behandling som det normala och 

hade en förhoppning om att kunna leva som de tidigare gjort. Att genomgå 

behandling för kolorektalcancer blev en ständig påminnelse om att livet var 

förändrat (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Cuthbert et al., 2021; Drott et 

al., 2016; Johansson et al., 2014; Kanda et al.,2017; McGeechan et al., 2018). 

Behandlingen sågs dock som en passage till att kunna återgå till det normala trots 
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den svåra sjukdomsutvecklingen (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Carduff 

et al., 2017; Drott et al., 2016; Kanda et al.,2017). Flera personer beskrev att de 

hade svårt att acceptera och anpassa sig till livssituationen som behandlingen 

medförde. De upplevde att deras situation inte kunde bidra till normalitet utan att 

det var ett undantagstillstånd (Cuthbert et al.,2021). Flera personer beskrev att 

deras självständighet var essentiell för att bevara normalitet (Buteho Scatrahle & 

Fontão Zago, 2015; Drott et al., 2016; Drott et al., 2018; Hall et al., 2015). För 

några personer blev den ekonomiska bördan en utmaning för självständigheten. 

Behandlingsperioden gav sämre förutsättningar för en god ekonomi då de inte 

kunde arbeta i samma utsträckning. Det skapade en rädsla över att inte kunna 

bidra ekonomiskt till familjen och att deras liv skulle förändras till följd av det 

(Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015). De personer som hade förmågan att 

fortsätta arbeta beskrev att arbetsplatsen och kollegorna blev ett positivt inslag i 

vardagen och bidrog till att bibehålla normalitet (Buteho Scatrahle & Fontão 

Zago, 2015; Carduff et al., 2017; Cuthbert et al., 2021). 

 

Påverkan på det sociala livet 

Personerna upplevde att behandlingen hämmade kapaciteten till att socialisera. En 

anledning var för att de inte hade kraft nog att orka delta i sociala sammanhang i 

samma utsträckning (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Drott et al., 2016; 

Kanda et al.,2017; McGeechan et al., 2018). Några beskrev att de ville 

upprätthålla en fasad utåt om att allt var som vanligt men att biverkningar från 

behandlingen blev försvårande samt tydliga för utomstående. De upplevde att 

andra personer förhöll annorlunda till de efter diagnosen så som att vara 

undvikande eller beklagande (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Carduff et 

al., 2017; Hall et al., 2015). En annan orsak till minskad socialisering var att en 

stor del av tiden gick åt till olika typer av vårdbesök (Carduff et al., 2017; Drott et 

al., 2018). Personerna beskrev att de kände frustration över att inte kunna delta i 

dagliga aktiviteter på samma sätt som de tidigare hade gjort (Buteho Scatrahle & 

Fontão Zago, 2015; Drott et al., 2018; Carduff et al., 2017; Kanda et al.,2017). En 

del personer beskrev att de förhöll sig passiva och undvikande till sociala 
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sammanhang efter diagnosen och behandlingen (Drott et al., 2016; Drott et al., 

2018; McGeechan et al., 2018). Det berodde på att de upplevde social och 

personlig ångest som resulterade i social isolering (Buteho Scatrahle & Fontão 

Zago, 2015; Cuthbert et al., 2021; Rohde et al., 2017; McGeechan et al., 2018). 

Några personer upplevde att de kände glädje i mindre omfattande 

vardagsupplevelser vilket beskrevs som värdefullt för de (Rohde et al., 2017). De 

som eftersträvade att bibehålla dagliga aktiviteter och sociala sammanhang 

upplevde tillfredsställelse genom detta (Carduff et al., 2017). 

 

Betydelsen av relationer och närstående 

Personerna beskrev att deras närstående och relationen till de blev central under 

och efter behandlingsperioden (Cuthbert et al., 2021; Drott et al., 2018; Hall et al., 

2015). De personer som hade en god relation med familj och vänner innan 

diagnos och inledning av behandling beskrev att de hade fått en djupare och bättre 

relation i samband med detta (Hall et al., 2012; Rohde et al., 2017).  Närstående 

bidrog med stöd för att hantera biverkningar såsom smärta samt stöttning vid 

negativa och svåra tankar som uppkom med tidens gång (Cuthbert et al., 2021; 

Drott et al., 2018; Hall et al., 2015). Personerna förklarade att deras närstående var 

tydliga motivationsfaktorer till att genomgå behandling och att tillfriskna (Carduff 

et al., 2017; Drott et al., 2018; Hall et al., 2012; Hall et al., 2015;). Dock 

upplevdes skuldkänslor över att vara sjuk då det innebar att närstående fick ta mer 

ansvar över olika aspekter i personernas liv. De beskrev att de oroade sig över att 

bli en börda för närstående (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; Carduff et 

al., 2017; Cuthbert et al., 2021; Hall et al., 2012; Kanda et al.,2017). Några 

personer valde därför att inte dela med sig av tankar, känslor och status om 

behandlingen till närstående för att inte överföra sin oro på de (Hall et al., 2012; 

Rohde et al.,2017). De personer som hade barn i yngre ålder beskrev att de hade 

dåligt samvete över att inte kunna närvara vid aktiviteter i samma utsträckning 

som andra föräldrar. De upplevde att arbete, vårdbesök, behandlingstillfällen och 

biverkningar samt barnens aktiviteter var svårt att kombinera vilket ledde till 

stress (Drott et al., 2018).  
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En del personer beskrev att relationen med närstående inte hade förbättrats sedan 

de fick diagnosen och påbörjade behandling. De upplevde att de kände sig 

ensamma vilket påverkade deras välbefinnande (Carduff et al., 2017; Cuthbert et 

al., 2021; Rohde et al., 2017). En del beskrev att deras sjukdomstillstånd bidrog 

till att de hade svårare för att utveckla och behålla nya relationer vilket resulterade 

i ensamhet (Carduff et al., 2017). 

Några beskrev att relationen till deras partner hade förändrats på grund av 

diagnosen och behandlingen. De upplevde att samlevnaden och den sexuella 

relationen försämrades då de menade att deras partner förhöll sig annorlunda till 

de än innan (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 2015; McGeechan et al., 2018). 

 

Existentiella förändringar 

Tankar och känslor om framtiden 

Sjukdomen och behandlingen gav personerna ett nytt perspektiv på livet med en 

förändrad syn på framtiden. Flera personer beskrev att de befann sig i en sårbar 

situation då de upplevde en ständig rädsla inför framtiden (Buteho Scatrahle & 

Fontão Zago, 2015; Carduff et al., 2017; Drott et al., 2016). 

De personer som hade en begränsad uppfattning om behandlingen och dess 

förlopp uttryckte mer rädsla inför framtiden än de personer som var väl insatta 

och aktivt sökte kunskap (Johansson et al., 2014).  

Flera personer beskrev att de var rädda för att återinsjukna i kolorektalcancer i 

framtiden (Carduff et al., 2017; Cuthbert et al., 2021; Drott et al., 2016 Kanda et 

al.,2017; Johansson et al., 2014; McGeechan et al., 2018). De personer som hade 

genomfört och avslutat behandlingen beskrev att rädslan över att återinsjukna 

reducerades efter varje återbesök hos vården (McGeechan et al., 2018; Johansson 

et al., 2014). Några personer beskrev att de var rädda för att få permanenta 

funktionsnedsättningar av behandlingen och sjukdomen såsom smärta, neuropati 

eller stomi. De menade att osäkerhet relaterat till hälsa och sjukdom gjorde det 

svårt att planera inför framtiden (Carduff et al., 2017; Drott et al., 2016 Kanda et 

al.,2017; McGeechan et al., 2018). Dock beskrev flera personer att de hade en 
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stark vilja om att fokusera på framtiden då det gav hopp om att få tillbaka det liv 

de haft innan kolorektalcancer och behandlingen (Buteho Scatrahle & Fontão 

Zago, 2015; Carduff et al., 2017; McGeechan et al., 2018; Johansson et al., 2014). 

De upplevde att behandlingen hade varit svår vilket bidrog till att de ville lämna 

diagnosen bakom sig och fokusera på det betydelsefulla i livet. Personerna 

beskrev att de lade vikt vid olika målsättningar de hade inför framtiden vilket 

medförde inre harmoni (Drott et al., 2016; Johansson et al., 2014; McGeechan et 

al., 2018; Rohde et al., 2017). 

 

Tankar och känslor om döden 

Med hjälp av behandlingen så förväntade sig personerna kunna undvika döden 

och valde i stället att fokusera på överlevnad (Buteho Scatrahle & Fontão Zago, 

2015; Drott et al., 2018; Carduff et al., 2017). Det framkom att de upplevde en 

rädsla för att dö och beskrev en ambivalens och oro inför att de eventuellt inte 

hade långt kvar att leva (Carduff et al., 2017; Cuthbert et al., 2021; Kanda et 

al.,2017; Rohde et al., 2017). En del beskrev att de var oroliga för hur de skulle dö 

vilket var en svår psykologisk tanke (Rohde et al., 2017). Några beskrev att 

insikten om att deras sjukdom var livshotande medförde förståelse om deras egen 

dödlighet. Tanken om deras dödlighet var skrämmande men det bidrog till att de 

kände tacksamhet för de dagar de hade kvar. Personerna beskrev att dödligheten 

var en påminnelse om att uppskatta livet och göra det bästa av situationen 

(Carduff et al., 2017; Cuthbert et al.,2021; Drott et al., 2016). En del personer 

beskrev att det var viktigt för de att lämna livet med värdighet. De menade att det 

blev betydelsefullt att närstående skulle ha fina minnen kvar av de när de lämnade 

livet (Carduff et al., 2017; McGeechan et al., 2018). Några beskrev att de fann 

tröst i tron på en högre makt eller Gud när tanken om döden blev för svår. Deras 

tro medförde att de upplevde hopp inför att livet inte var över efter döden. De 

återgav att den högre makten såg som en samarbetspartner som gav dem styrka 

genom behandlingen (Rohde et al., 2017). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen visar hur kvaliteten i litteraturstudien har säkerställts. Det är 

viktigt att ha ett kritiskt perspektiv och lyfta både styrkor och svagheter i den egna 

litteraturstudien för att validera studiens trovärdighet (Henricson, 2017). Denna 

studie grundar sig i Fribergs (2017) beskrivning av en allmän litteraturstudie. Data 

samlas därmed in på ett strukturerat sätt från tidigare forskningsartiklar för att 

svara på syftet vilket i denna studie avser att skapa förståelse för personers 

upplevelser. Utgångspunkten för en kvalitativ design är att författarna gör en 

tolkning av publicerade vetenskapliga artiklar. När relevanta studier valts ut 

behöver materialet granskas utifrån kvalitet för att kunna skapa och presentera 

studiens egna resultat. För att säkerställa vetenskaplig kvalitet i examensarbetet är 

det viktigt att studien svarar på syftet utifrån design och metod. 

Metoddiskussionen utgår från fyra kvalitativa trovärdighetstermer vilka är 

tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet, överförbarhet. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet (credibility) innebär att framföra huruvida framtagen kunskap är 

väsentlig och att resultatet svarar på syftet med studien. Detta kan styrkas genom 

att forskaren visar sin kännedom för forskningsmiljön innan studien påbörjas. Det 

är även av stor vikt att redovisa tillvägagångssättet av datamaterialet, granskning 

och analysprocess vid framtagandet av studiens resultat.  

Studiens tillförlighet stärks av att en kvalitativ design använts i den aktuella 

studien och resultatet besvarar syfte. Henricson & Billhult (2017) beskriver att en 

kvalitativ design bör användas när forskaren söker förståelse för upplevelser och 

erfarenheter. Studiens tillförlitlighet stärks av att en inledande pilotsökning 

utfördes i databasen Cinahl Complete för att erhålla kunskap om ämnet. Efter att 

ha undersökt mängden forskning inom området så utfördes systematiska 

sökningar i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycInfo, vilka innehåller 

omvårdnadsforskning (Karlsson, 2017). Henricson (2017) beskriver att 
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tillförlitligheten stärks av att söka i flera databaser som innehåller 

omvårdnadsforskning.  

Bearbetade sökblock skapades utifrån syftet, i kombination med fritext och 

ämnesord med trunkering och frassökning för att få bredd och relevans i 

sökträffarna vilket stärker tillförligheten. En annan styrka är att studier med 

samma design använts i litteraturstudien. Artiklarnas årtal begränsades i 

pilotsökning från 2000–2022 för att få en bredare träff på forskningen i relation 

till syftet. Därefter valdes begränsningar från 2012–2022 för att finna nyare 

forskning som betraktas aktuell för sjuksköterskor i nutid. Detta stärker 

tillförlitligheten då fler relevanta artiklar kunde användas i resultatet.  Sökningen 

kompletterades med en manuell sökning som genererade två artiklar vilket stärker 

tillförlitligheten. En manuell sökning är relevant att utföra för att få ett perspektiv 

på ämnesområdet (Karlsson, 2017). Utvalda artiklar har begränsats med peer 

reviewed vilket innebär att studierna värderas som vetenskapliga och därmed 

stärks tillförlitligheten (Henricson, 2017).  

Kvalitetsgranskningen av alla artiklar gjordes av båda författarna vilket stärker 

tillförlitligheten. Samtliga artiklar har granskats utifrån HKR:s granskningsmall 

för kvalitativa studier för att bedöma kvaliteten. En styrka är att utvalda artiklar 

bedömdes uppfylla god kvalitet. En annan styrka i studien är att 

inklusionskriterier har applicerats. Däremot har urvalet förändrats vid analys av 

artiklarna utifrån inklusionskriterierna. Urvalet var inledningsvis äldre personer 

över 65 år vilket genererade ett begränsat antal artiklar till det planerade syftet: 

Äldres upplevelse under och efter behandling av kolorektalcancer. Då det inte 

gick att utläsa vilka som var äldre i artiklarna så ändrades studiens syfte till 

nuvarande vilket inkluderar personer mellan 33–87 år. Tillförlitligheten stärks av 

att tillgången till data utökades när syftet ändrades. Däremot sänks 

tillförlitligheten då ett bredare resultat med fler artiklar hade kunnat genereras vid 

en datasökning med vuxna över 18 år som ålderskategori. Analysen genomfördes 

enskilt för att få en helhetsbild och därefter tillsammans för att hitta 

meningsenheter och kunna skapa ett nytt resultat. Detta stärker tillförlitligheten i 

analysprocessen då Henricson (2017) beskriver att detta arbetssätt ger ett 

gemensamt perspektiv på kategorierna som skapar resultatet.  En styrka är att 
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kategorier skapades efter analysprocessen utifrån syftet med tillhörande 

beskrivningar. I subkategorierna beskrivs upplevelser under och efter 

behandlingen av kolorektalcancer vilket stärker tillförlitligheten då det motsvarar 

syftet. Tillförlitligheten stärks av att resultatet i artiklarna har lästs flera gånger 

under skrivprocessen för att kunna inkludera relevanta fynd. De fynd som 

förekommit i flera artiklar har skrivits samman och de fynd som inte ansågs svara 

på syftet har exkluderats. En annan styrka är stödet som givits i form av 

grupphandledning under skrivtiden för litteraturstudien. Studien med fokus på 

resultatavsnittet gentemot syftet har lästs och granskats av handledare, examinator 

och studenter. Utomstående har läst studien med ett kritiskt förhållningssätt och 

gett konstruktiv kritik för att utveckla arbetet ytterligare. Examinator och 

handledare har granskat både styrkor och svagheter med litteraturstudien under 

skrivprocessen vilket stärker tillförlitligheten.  

Verifierbarhet 

Verifierbarhet (confirmability) avser om metoden är väl beskriven och kan 

upprepas med samma utfall (Mårtensson & Fridlund, 2017). Under rubriken 

“sökvägar och urval” går det att läsa till de olika stegen som har vidtagits under 

studiens gång. Där går att läsa att en pilotstudie låg till grund för den systematiska 

sökningen. I rubriken återfinns de nyckelord som användes i sökningarna i de tre 

olika databaserna. Respektive sökschema är redovisade (Bilaga 1, 2, 3) vilket gör 

att den kan upprepas med liknande resultat. Under samma rubrik återfinns 

inklusionskriterierna för studien. Sammantaget stärker det verifierbarheten. Under 

rubriken “granskning och analys” presenteras tillvägagångssättet över hur 

insamling av data har hanterats. Genom att Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016) har använts som 

stöd vid granskningen så stärker det verifierbarheten. Under analysprocessen har 

Fribergs (2017) analysmodell i fem steg använts för att analysera respektive 

artikel. Verifierbarheten stärks då en figur har applicerats i arbetet vilket tydliggör 

analysprocessen, se figur 1. Verifierbarheten stärks av att samtliga referenser är 

återgivna.  
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Pålitlighet  

Pålitlighet (dependability) reflekterar studiens objektivitet i den förkunskap och 

erfarenhet som författarna har gällande ämnet och hur den kan ha påverkat 

datainsamling och dataanalysen (Henricson, 2017). Artiklarna har först granskats 

och analyserats enskilt och sedan gemensamt för att förhindra att en enskild 

författares förförståelse har påverkat valet av artiklar. Det förhållningssättet 

stärker studiens pålitlighet. Dock går det inte att säkerställa att total objektivitet 

upprätthålls då mänskliga faktorer kan påverka (Henricson, 2017). De 

vetenskapliga artiklarna var skrivna på engelska vilket inte är författarnas 

modersmål. Trots djupgående granskning så finns risk för att ord eller meningar 

kan ha tolkats felaktigt vilket sänker pålitligheten.   

Tidigt i processen sammanställdes en skriftlig förförståelse gällande ämnet vilket 

stärker pålitligheten. Syftet ändrades under arbetets gång på grund av begränsat 

antal artiklar om äldre. Det medför att pålitligheten sänks då förförståelsen om 

vuxna med cancer eller kolorektalcancer inte nedtecknades. Pålitligheten stärks 

genom att resultatet var bredare än förförståelsen och motbevisades i flera 

avseenden. Det objektiva förhållningssättet påvisas därigenom att de delar som 

inte speglar förförståelsen har inkluderats i resultatet. Samtliga artiklar är 

godkända av etiska kommittéer vilket betyder att de forskningsetiska kraven är 

uppfyllda. Genom att de vetenskapliga artiklarna är etiskt godkända så stärks 

pålitligheten (Sandman & Kjellström, 2018). 

Pålitligheten stärks även genom att studiens resultat har läst och analyserats av 

studiekamrater och handledare via grupphandledning och seminarium. Samtliga 

vetenskapliga artiklar har fått ett likvärdigt utrymme i resultatet vilket stärker 

pålitligheten. 

Överförbarhet  

En studies överförbarhet (transferability) handlar om hur resultatet kan överföras 

till andra kontexter, grupper eller situationer vilket förutsätter ett väl beskrivet 

resultat (Mårtensson & Fridlund, 2017). Litteraturstudien är baserad på 11 

vetenskapliga studier som är genomförda i Sverige, Storbritannien, Brasilien, 

Norge, Kanada och Japan. Artiklar från olika länder användes i resultatet då 
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kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen världen över. Resultatet 

kan därmed överföras till länder inom dessa områden då artiklarna visade 

likvärdiga resultat som bekräftar upplevelsen av behandlingen. Däremot kan olika 

länder ha varierande vårdsystem, och resurser vilket gör att det kan skilja sig 

gällande vårdkontext. Henricson (2017) beskriver att det är viktigt att ta hänsyn 

till vilka länder som resultatet har genomförts i, eftersom sjukvårdssystemen kan 

skilja sig mellan länderna. En svaghet är att resultatet kan ha begränsad 

överförbarhet till länder i exempelvis Afrika då resultatet inte innefattar artiklar 

från detta område. Överförbarheten stärks av att resultatet kan överföras till 

kontexter inom omvårdnad som avser behandlingsprocesser och har ett liknande 

sjukvårdssystem. Resultatet baseras på upplevelser vilket gör att överförbarheten 

till de som är i behov av cancervård stärks. Studiens resultat inkluderar 

upplevelser från öppenvården och slutenvården, därmed kan resultatet tillämpas i 

en mer omfattande vårdkontext. Resultatets överförbarhet till personer under 33 år 

är begränsad då studien berör vuxna personer under eller efter behandling. En 

styrka är att den aktuella studien saknar begränsningar avseende kön. Resultatet 

kan överföras till patienter med en cancerdiagnos som är under eller har 

genomfört behandling. Överförbarheten stärks av att abstraktionsgraden i 

kategoriernas innehåll anses ligga på en lämplig nivå. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser under och efter 

behandling av kolorektalcancer. Resultatet omfattas av tre övergripande områden 

som beskriver upplevelser utifrån existentiella förändringar, en förändrad vardag 

samt den förändrade kroppen, se figur 2. Utifrån resultatet kommer tre fynd 

presenteras och diskuteras med stöd av McCormack & McCances (2016) 

teoretiska ramverk för personcentrerad omvårdnad. Teorin beskriver fem 

utgångspunkter för personcentrerad vård som lyfter förutsättningar för hur 

sjuksköterskan kan bedriva en god omvårdnad. De tre fynden som 
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resultatdiskussionen kommer utgå från är rädsla för recidiv, betydelsen av 

närstående och maktlöshet i vården.  

 

Existentiella förändringar: Rädsla för recidiv 

Rädsla för recidiv efter avslutad behandling medför psykiska påfrestningar. 

I majoriteten av studierna uttryckte personerna att de befann sig i en sårbar 

situation relaterat till diagnos och behandling. Ett centralt fynd i litteraturstudien 

var att personerna uttryckte en rädsla för att återinsjukna efter avslutad 

behandling. Rädslan gav upphov till osäkerhet inför framtiden vilket påverkade 

deras perspektiv på livet. De hade svårt att identifiera sig med att vara helt 

cancerfri efter behandlingen. 

Det framkom även i en annan studie om cancerrehabilitering att personer som 

behandlats för andra cancerdiagnoser upplevde en rädsla för att återinsjukna. 

Rädslan för att få tillbaka cancern kunde vara ihållande i flera år efter avslutad 

behandling. De hade svårt att förstå att de var helt botade från cancer när deras 

behandling var avslutad. Personerna beskrev att de kände sig övergivna efter 

avslutad behandling och att de hade behövt stöd i form av uppföljning för att 

hantera rädslan (Mikkelsen et al., 2008). Det bekräftades även i en annan studie 

om patienter med hematologisk cancer att tiden efter avslutad behandling 

medförde osäkerhet då de inte längre fick samma uppdatering gällande status och 

potentiell sjukdomsutveckling. Det ökade rädslan för att nya cancerceller skulle 

utvecklas utan deras vetskap (Raphael et al., 2018).  

Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden utförs i linje med 

kärnkompetenserna vilket inkluderar personcentrerad vård. I McCormack & 

McCance (2016) ramverk för personcentrerad vård beskrivs olika aspekter som 

krävs för för att uppnå personcentrerade resultat. Ett av de stegen beskrivs i form 

av personcentrerade processer som framhäver vikten av att sjuksköterskan har ett 

holistiskt perspektiv i omvårdnaden. Det innebär att ta hänsyn till helheten, se den 

unika personen och dess värderingar, tankar, vilja och känslomässiga behov. 

Genom att applicera det förhållningssättet kan sjuksköterskan stödja patienten för 
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att hantera rädslan för recidiv. När sjuksköterskan arbetar personcentrerat genom 

att lyssna och bekräfta personens tankar och känslor ges förutsättningar för att 

kunna utföra en adekvat vård. Genom tid, engagemang och närvaro kan 

individuellt anpassat stöd ges vilket främjar välbefinnandet. I vårdförloppet kan 

sjuksköterskan utgå ifrån personens upplevelse för att möjliggöra delaktighet. För 

att förhålla sig etiskt i mötet kan sjuksköterskan utgå ifrån det etiska begreppet 

livskvalitet (Sandman & Kjellström, 2015). De beskriver att vård och behandling 

är något som kan påverka människor positivt och negativt (Sandman & 

Kjellström, 2015). Att lida av sjukdom och rädslan för recidiv ger upphov till 

negativa upplevelser som bidrar till en nedsatt livskvalitet. Genom att förhålla sig 

till personens livskvalitet kan stöd och information ges på ett etiskt och 

personcentrerat sätt. Nedsatt livskvalitet och psykiska påfrestningar drabbar den 

enskilde personen och dess närstående men kan även betraktas ur ett 

samhällsperspektiv. Folkhälsomyndigheten (2019) menar att psykisk ohälsa anses 

vara en folksjukdom på grund av den kontinuerliga ökningen under de senaste 

åren. I FN:s (2015) globala mål inför 2030 betonas vikten av att förebygga 

psykisk ohälsa för att uppnå hälsa och välbefinnande. I Försäkringskassans (2020) 

rapport går att utläsa att psykisk ohälsa är en av de vanligaste och kontinuerligt 

ökande orsakerna till sjukskrivning. Det medför stora kostnader för samhället 

vilka hade kunnat förebyggas. I Skandias (2021) rapport framgick att 

samhällskostnaderna för sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa uppgick till 

30,8 miljarder kronor. Eftersom sjuksköterskan ansvarar för att förebygga och 

lindra lidande så är det viktigt att uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

En förändrad vardag: Betydelsen av närstående 

En förutsättning för att hantera psykiska påfrestningar under behandling är stödet 

från närstående. I majoriteten av studierna beskrev personerna att relationen till 

närstående blev djupare under behandlingen. Det berodde på att kommunikationen 

och förändrade roller skapade möjligheter för en utvecklad relation. Ett centralt 
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fynd i litteraturstudien var att personerna uttryckte att deras närstående blev ett 

viktigt stöd under behandlingsprocessen. Närstående blev en motivationsfaktor för 

personerna att ta sig igenom de svårigheter som uppkom till följd av 

behandlingen. I en studie om personer som genomgick cancerrelaterad 

cytostatikabehandling bekräftades betydelsen av närståendes stöd genom 

processen. Närstående skapade trygghet vilket gjorde att personerna kunde 

hantera de påfrestningar som behandlingen medförde. De upplevde att närstående 

agerade emotionellt stöd och gav dem kraft att orka genomgå behandlingen. 

Situationen påverkade hela familjen vilket resulterade i att de gemensamt tog sig 

igenom den (Mitchell, 2007). Ett likvärdigt resultat framkom i en studie om 

cancer hos unga personer. Närstående fick en central roll och blev deras trygga 

punkt för emotionellt stöd. Personerna förlitade sig på närstående som en källa till 

tröst men även till att avleda tankarna från situationen de befann sig i (Hauken & 

Larsen, 2019). 

Sjuksköterskan har ansvar för att utföra en god omvårdnad i mötet med personer 

med olika sjukdomstillstånd och resurser. Det innefattar även personer under och 

efter behandling av kolorektalcancer. I McCormack & McCances (2016) 

omvårdnadsteori beskrivs det utifrån personcentrerade processer. Det innebär att 

ta hänsyn till upplevelser och symtom som tillkommer i samband med behandling. 

Detta eftersom sjukdomens svårighetsgrad och biverkningar skiljer sig mellan 

olika personer. Utifrån teorin bör en läkande vårdkultur utformas för att kunna 

tillgodose individuella behov och uppfylla en god omvårdnad. För att stärka den 

sociala närvaron av närstående bör sjuksköterskan beakta den enskildes önskemål. 

Då studierna visar närståendes centrala roll i den enskilde personens liv och 

behandlingsprocessen så är det viktigt att dessa inkluderas för att få ett 

personcentrerat resultat. Med hjälp av närhetsetiken kan sjuksköterskan förstå 

personens behov av närståendes delaktighet i vården. Närhetsetiken belyser att 

varje person är självständig och ansvarstagande men är samtidigt beroende av 

andra människor. Det innebär att personen med kolorektalcancer både är en 

självständig person och även beroende av närstående samt av 

sjukvårdspersonalens hjälp (Sandman & Kjellström, 2015). Cancerfonden (2021) 

beskriver att närstående utgör en viktig roll hos personer med cancersjukdom. De 
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kan fungera som skyddande faktorer för att förhindra social isolering och 

depressioner vilket är viktigt både för personen och samhället. 

 

En förändrad vardag: Maktlöshet i vården 

I mötet med vården krävs ett stödjande vårdsammanhang för att minska personens 

känsla av maktlöshet. I majoriteten av studierna beskrevs att behandlingstiden 

upplevdes psykiskt och fysiskt påfrestande. De beskrev att oro framkallades då 

sjukvårdspersonalen inte hade tydlig information gällande hur länge behandlingen 

skulle pågå. Ett centralt fynd i litteraturstudien var att personerna beskrev att de 

upplevde maktlöshet i vården. Det associerades till att personerna var beroende av 

sjukvården och behandlingens effektivitet för att överleva och bli botade från 

kolorektalcancer. Behandlingens sammanhang bidrog även till obehag för 

personerna samt att de kände sig utelämnade i en miljö som för dem var 

främmande. Det bekräftades i en studie om personer med hjärtsvikt där de beskrev 

att behandlingen och det ökade vårdbehovet bidrog till att de kände sig hjälplösa. 

De beskrev att de inte blev tagna på allvar och att vårdpersonalen inte lyssnade på 

de. Eftersom personerna upplevde att de inte hade kunskap om sjukdomen och 

behandlingsprocessen till skillnad från vårdpersonalen så vågade de inte stå upp 

för sig själva (Klindtworth et al., 2015). En annan studie visar att personer med 

livmoderhalscancer som genomgick strålbehandling upplevde att informationen 

var bristfällig. Därtill beskrev de att de kände sig utelämnade till följd av 

otillräckligt stöd och information (Long et al.,2016).  

I McCormack & McCances (2016) ramverk beskrivs förutsättningar för att 

personcentrerad vård ska uppnås vilket inkluderar ett välfungerande 

vårdsammanhang. Det innebär att sjuksköterskan skapar en fysisk miljö för att 

bevara integritet och främja återhämtning. Det innefattar även samarbetet mellan 

olika professioner som skapar förutsättningar för att vården utformas utifrån 

personen. Genom teamsamverkan kan ett gemensamt perspektiv på personens 

individuella behov underlätta det personcentrerade arbetet. Sjuksköterskan och 

samtlig personal ska arbeta evidensbaserat men med ett förändringsbenäget 
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synsätt. Det innebär att vårdpersonalen kompletterar färdigheter och söker ny 

kunskap om förståelse för personers upplevelse av behandling och 

vårdsammanhang. Genom att applicera den kunskapen kan vårdpersonalen arbeta 

aktivt för att förändra maktstrukturen mellan den som vårdas och de som vårdar. 

Det kan implementeras genom att ge information på en individbaserad nivå samt 

aktivt arbeta för att personens önskemål värderas. Det kan leda till att personens 

egna behov framhävs och delaktighet i beslutsfattande blir grundläggande. Det är 

förenligt med den etiska koden för sjuksköterskor, International Council of Nurses 

(ICN), som beskriver att information ska ges på ett korrekt, lämpligt och 

tillräckligt sätt. Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskor ett samhällsansvar som 

innebär att understödja samhället med insatser som främjar hälsa och sociala 

villkor. Sjuksköterskan arbetar med hänsyn till mänskliga rättigheter såsom tro, 

vanor och värderingar. Omvårdnaden utförs utifrån ett etiskt och professionellt 

förhållningssätt som grundar sig i lyhördhet, respektfullhet, medkänsla och 

bevarandet av integritet. Sjuksköterskan bör samverka till en bra vårdkultur som 

främjar en etisk medvetenhet och öppenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). 

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att kolorektalcancer inte endast påverkar personen 

som en fysiologisk sjukdom utan att det påverkar alla aspekter av personens liv. 

Behandlingen för kolorektalcancer påverkar också personen fysiskt, psykiskt och 

socialt, ekonomiskt samt existentiellt. Det innebär att vårdpersonalen måste ta 

hänsyn till flera faktorer i mötet och omvårdnadsarbetet med personer som 

behandlas för kolorektalcancer. Eftersom alla människor har olika förutsättningar 

så betyder även att ett personcentrerat arbetssätt ska ligga till grund för hur vården 

ska planeras. Sjuksköterskan kan genom tydlig information skapa trygghet för 

personerna och ge en större förståelse för både behandling och livssituationen. Det 

viktigt att sjuksköterskan bemöter personerna med respekt, är lyhörd och bekräftar 

dennes känslor och tankar. En förutsättning för personcentrerad vård är att 

sjuksköterskan är tillgänglig och avsätter tid för att skapa en god vårdrelation. 
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Genom att belysa detta ämne syftar studien till att öka kunskapen om upplevelser 

av att genomgå behandling för kolorektalcancer för att bidra till att utveckla 

omvårdnadsarbetet. Förekomsten av kolorektalcancer ökar världen över vilket 

medför att denna patientgrupp kommer att finnas i större utsträckning i olika 

vårdkontexter. Det innebär att förståelse och förbättringskunskap behöver 

implementeras för att kvalitetsutveckla omvårdnaden. Sjukdomens incidens i 

världen kan relateras till livsstil vilket betyder att förekomsten kan förebyggas. 

Sjuksköterskans profession innefattar att förebygga sjukdom och förhindra 

lidande vilket inne ett stort ansvar i mötet med alla patienter. Genom att förstå 

personers upplevelse av att genomgå behandling för kolorektalcancer så kan de 

ligga till grund för att aktivt arbeta med att förebygga uppkomsten. 

Kunskapsspridning om effekterna av alkoholkonsumtion, kost och fysisk aktivitet 

kan motivera personer till att genomföra en livsstilsförändring. På så vis kan 

sjuksköterskan bidra till att förbättra folkhälsan på individnivå, samhällsnivå samt 

globalt.   

 

Under skrivprocessen har studiens syfte ändrats från att beskriva äldres upplevelse 

under och efter behandling av kolorektalcancer till att beskriva personers 

upplevelse av samma situation. Det fanns inte tillräckligt med forskning som 

endast lyfte äldres upplevelse trots att det är de som oftast drabbas. Vidare 

forskning om äldres upplevelser hade gett en tydligare föreställning om hur 

omvårdnadsarbetet kan anpassas. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 2022-03-04 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelser under och efter behandling av 

kolorektalcancer 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Äldre 

 

“aged 65 and older” [MH] OR 

“aged 80 and older” [MH] OR 

elderly OR [fritext] 

“aged 65 and older” [fritext] OR 

aged OR [fritext] 

“aged 80 and older” [fritext] OR  

geriatric*[fritext] OR  

senior* [fritext] OR  

old* [fritext] 

1256 528 
 

 

2-Upplevelse 

 

“quality of life” [MH] OR 

perception* [fritext] OR 

“life qualit*”[fritext] OR 

experienc* [fritext] OR 

“well-being” [fritext] OR 

satisfact* [fritext] OR 

“living condition*” [fritext] OR 

emotion* [fritext] OR 

feeling* [fritext] OR 

attitude* [fritext]  

1238 779 
 

 

3-Metod 

 

“qualitative studies” [MH] OR 

“qualitative research” [fritext] OR 

“qualitative stud*” [fritext] OR 

interview* [fritext] OR 

narrative [fritext] OR 

inquir* [fritext] OR 

hermeneutic* [fritext] OR 

“case stud*” [fritext] OR 

qualitative [fritext] 

547 436 
 

 

4-Cancer neoplasms [MH] OR 

cancer*[fritext] OR 

tumor*[fritext] OR 

oncology[fritext] OR 

“cellular growth” [fritext] OR 

malign* [fritext] OR 

metastas*[fritext] OR 

cyst [fritext] OR 

“invasive cancer” [fritext] OR 

node [fritext] OR 

829 197  
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carcinom* [fritext] OR 

neoplasm* [fritext] 

5-Behandling “cytostatic agents” [MH] OR 

radiotherapy [MH] OR 

treatment [fritext] OR 

chemotherap* [fritext] OR 

radiation* [fritext] OR 

chemo* [fritext] OR 

cytostatic* [fritext] OR  

adjuvant*[fritext] OR 

neoadjuvant [fritext] OR 

nurs* [fritext] OR 

“radiation therapy” [fritext] OR 

chemotherapy [fritext]  

2288 270 
 

 

6-Kolorektal 

 

colon [MH] OR 

rectum [fritext] OR 

colorectal [fritext] OR 

rectal [fritext] OR 

“colon sigmoideum” [fritext] OR 

ascend* [fritext] OR 

descend* [fritext] OR  

“intestinum crassum” [fritext] OR 

bowel [fritext] OR 

colon [fritext] 

1277 849 
 

 

7- S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 AND S6 
 

409 
 

 

Begränsningar Engelskspråkig; Peer-reviewed; 

Forskningsartikel; Publiceringsdatum 

20120101–20221231 

201 
 

4 

Bilaga 2. Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 2022-03-17 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelser under och efter behandling av 

kolorektalcancer 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Äldre 

 

aged [Mesh] OR 

“aged, 80 and over” [Mesh] OR 

older [Title/Abstract] OR 

senior* [Title/Abstract] OR 

elderly [Title/Abstract] OR 

geriatric* [Title/Abstract] 

3735178  
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2-Upplevelse 

 

“quality of life” [Mesh] OR 

perception* [Title/Abstract] OR 

“life qualit*” [Title/Abstract] OR 

experienc* [Title/Abstract] OR 

“well-being” [Title/Abstract] OR 

satisfact* [Title/Abstract] OR 

“living condition*” [Title/Abstract] OR 

emotion* [Title/Abstract] OR 

feeling* [Title/Abstract] OR 

attitude* [Title/Abstract] 

2280772  

3-Metod 

 

“qualitative research” [Mesh] OR 

“qualitative stud*” [Mesh] OR 

interview* [Title/Abstract] OR 

narrative [Title/Abstract] OR 

inquir* [Title/Abstract] OR 

hermeneutic* [Title/Abstract] OR 

“case stud*” [Title/Abstract] OR 

qualitative [Title/Abstract] 

764122  

4-Cancer neoplasms [Mesh] OR 

cancer* [Title/Abstract] OR 

tumor* [Title/Abstract] OR 

oncology [Title/Abstract] OR 

“cellular growth” [Title/Abstract] OR 

malign* [Title/Abstract] OR 

metastas* [Title/Abstract] OR 

cyst [Title/Abstract] OR 

“invasive cancer” [Title/Abstract] OR 

node [Title/Abstract] OR 

carcinom* [Title/Abstract]  

4784068  

5-Behandling  “cytostatic agents” [Mesh] OR 

radiotherapy [Mesh] OR 

treatment [Title/Abstract] OR 

chemotherap* [Title/Abstract] OR 

radiation* [Title/Abstract] OR 

chemo* [Title/Abstract] OR 

cytostatic* [Title/Abstract] OR 

adjuvant* [Title/Abstract] OR 

neoadjuvant* [Title/Abstract] OR 

nurs* [Title/Abstract] OR 

“radiation therapy” [Title/Abstract] 

6068315  

6-Kolorektal 

 

colon [MH] OR 

rectum [Title/Abstract] OR 

colorectal [Title/Abstract] OR 

rectal [Title/Abstract] OR 

“colon sigmoideum” [Title/Abstract] OR 

“intestinum crassum” [Title/Abstract] OR 

bowel [Title/Abstract] 

476979  
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7- S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 AND S6 
 

416  

Begränsningar Engelskspråkig;Publiceringsdatum 20120101–

20221231 

271 

 

4 

Bilaga 3. Sökschema 

Databas: PsychInfo 

Datum: 2022-03-24 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelser under och efter behandling av 

kolorektalcancer 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Äldre 

 

“older adulthood” [MS] OR 

old* [fritext] OR 

geriatric* [fritext] OR 

aged [fritext] OR 

senior* [fritext] OR 

elderly [fritext]  

2417701  

2-Upplevelse 

 

“quality of life” [MS] OR 

perception* [fritext] OR 

“life qualit*” [fritext] OR 

experienc* [fritext] OR 

“well-being” [fritext] OR 

satisfact* [fritext] OR 

“living condition*” [fritext] OR 

emotion* [fritext] OR 

feeling* [fritext] OR 

attitude* [fritext]  

2083993  

3-Metod 

 

“qualitative methods” [MS] OR 

“qualitative stud*” [fritext] OR 

interview* [fritext] OR 

narrative [fritext] OR 

inquir* [fritext] OR 

hermeneutic* [fritext] OR 

“case stud*” [fritext] OR 

qualitative [fritext] 

935438  

4-Cancer neoplasms [MS] OR 

cancer* [fritext] OR 

tumor* [fritext] OR 

oncology [fritext] OR 

“cellular growth” [fritext] OR 

malign* [fritext] OR 

metastas* [fritext] OR 

123402  
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cyst [fritext] OR 

“invasive cancer” [fritext] OR 

node [fritext]  

5-Behandling “medical treatment” [MS] OR 

treatment [MS] OR 

radiotherapy [fritext] OR 

cytostatic* [fritext] OR 

chemotherap* [fritext] OR 

chemo* [fritext] OR 

radiation* [fritext] OR 

adjuvant* [fritext] OR 

neoadjuvant* [fritext] OR 

nurs* [fritext]  

293570  

6-Kolorektal 

 

colon [fritext] OR 

rectum [fritext] OR 

colorectal [fritext] OR 

rectal [fritext] OR 

“colon sigmoideum” [fritext] OR 

“intestinum crassum” [fritext] OR 

bowel [fritext] 

12088  

7- S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 AND S6 
 

294  

Begränsningar Engelskspråkig;Publiceringsdatum 20120101–

20221231 

186 

 

1 
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Bilaga 4. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Buteho Scatrahle, 

L., & Fontão 

Zago, M. 

Meaning of 

quality of life 

held by patiens 

with colorectal 

cancer in the 

context of 

chemotherapy. 

Brasilien, 2015. 

Syftet var att 

tolka 

livskvalitet 

hos patienter 

med 

kolorektalcan

cer som 

genomgår 

cytostatikabe

handling 

Ändamålsenligt urval.  

16 deltagare. 

Inkl: genomgått 

cytostatikabehandling.  

4 män, 12 kvinnor, 43–75 

år. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Rekryterades via sjukhus. 

Skriftligt samtycke. 

Etikprövad.  

Intervju vid tre tillfällen. 

Intervjuguide använts. 

Tid: ca 70 min. 

Observationer, 

videoinspelning, 

fältanteckningar. 

Pilotintervju anges ej. 

Analys av alla forskare. 

Tematisk analys, induktivt. 

Förförståelse saknas. 

Tema 1: 

meningsfullhet 

relaterat till 

sjukdom, 

cytostatika och 

livskvalitet.   

Tema 2: 

meningen med 

livskvalitet. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: resultat svarar på 

syfte. Citat finns. Upprepade djupgående 

intervjuer. sänks: pilotstudie saknas.  

Verifierbarhet stärks: välbeskriven 

analys. Intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: analys av alla forskare. 

sänks: saknar förförståelse 

Överförbarhet stärks: Abstraktionsnivån 

fångar upplevelse. Välbeskriven kontext. 

Kan överföras till liknande kontext. 

Carduff, E et al. 

Living and dying 

with metastatic 

bowel cancer: 

Serial in-depth 

interviews with 

patients. 

Storbritannien, 
2017 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser 

av att leva 

och dö med 

obotlig 

kolorektalcan

cer 

Ändamålsenligt urval. 

16 deltagare. 

Inkl: fått kolorektalcancer 

inom 18 mån från 

studiens start. Exkl: 

demenssjukdom. 10 män, 

6 kvinnor, från 48–80 år.  

Semi-strukturerade 
intervjuer. 

 

Rekryterades via 

onkologmottagning.  

Muntligt samtycke. Etikprövad 

36 inspelade intervjuer över 

1års tid i deltagares hem. 

Intervjuguide använts. 

Tid: 30–120 min. 

Fältanteckningar & 
observationer. 

Pilotintervju anges ej. 

Narrativ analysmetod. 

Analys av tre forskare. 

Förförståelse saknas. 

Tema: 

Diagnos och 

initial 

behandling.  

Försämring.  

Sista 

månaderna i 

livet. 
Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: resultat svarar på 

syfte, citat finns. Sänks: Urvalet är ej 

varierat. 

Verifierbarhet stärks: Välbeskriven 

analys. Intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: analys av flera 

forskare. sänks: Förförståelse saknas. 

Överförbarhet stärks: Abstraktionsnivån 
fångar upplevelse. Välbeskriven kontext. 

Kan överföras till liknande kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Cuthbert et al. 

Living with 

paradox: A 

qualitative 

study of 

colorectal 

cancer 

patients’ 

experiences in 

managing their 

health after 

cancer 

treatment. 

Kanada, 2021. 

Syftet var att 

undersöka 

kolorektalcancer 

patienters 

erfarenhet av att 

hantera hälsa och 

deras perspektiv på 

självhantering 

under perioden 

efter behandling 

Ändamålsenligt 

urval. 

19 deltagare. 

Inkl: Behandlats för 

senast 5 år sedan.  

 11 män, 8 kvinnor. 

50–65+ år 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Rekrytering via 

reklamaffischer, sociala 

medier och vårdgivare. 

Skriftligt samtycke. 

Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Tid: 2–2,5 h. 

Individuella: 1–1,5 h.  

Tolkande beskrivande 

analys. 

Analys av alla forskare. 

Förförståelse beskrivs. 

Kategorier:  

Att leva i en paradox.  

Tvetydighet kring 

hälsa. 

Acceptera det nya 

normala. 

Att förlora och 

tillbaka kontroll.  

Cancer förändrar 

livet till det sämre 

och bättre. 

Fortsätta vara positiv 

trots negativiteten.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: resultat svarar på 

syftet, citat finns, långa intervjuer. 

sänks: urvalet är ej varierat. 

Verifierbarhet stärks: Välbeskriven 

analys, intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: analys av alla 

forskare, förförståelse beskrivs. 

Överförbarhet stärks: 

Abstraktionsnivån fångar upplevelse. 

Kan överföras till liknande kontext. 

Drott, J et al. 

Neurotoxic 

Side Effects 

Early in the 

Oxaliplatin 

Treatment 

Period in 

Patients with 

Colorectal 

Cancer 

Sverige, 2018. 

Syftet var 

identifiera och 

beskriva patienters 

upplevelse av 

kolorektalcancer 

som har 

neurotoxiska 

biverkningar tidigt i 

cytostatikabehandli

ng och hur det 

påverkar deras 

vardag. 

Ändamålsenligt, 

konsekutivt urval.  

10 deltagare. 

Inkl: >18 år, 

adjuvant 

cytostatikabehandli

ng. 

7 kvinnor, 3 män, 

44–68 år. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Rekryterades via sjukhus. 

Muntligt och skriftligt 

samtycke. Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Tid 8–55 min, (snitt 25 min). 

Pilotintervju anges ej. 

Tematisk innehållsanalys.  

Analys av alla forskare.  

Förförståelse saknas. 

 

Huvudtema: 

Genomlida 

neurotoxiska 

biverkningar. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: Resultat svarar 

på syfte, citat finns. sänks: pilotstudie 

saknas, kort intervjulängd. 

Verifierbarhet stärks: Välbeskriven 

analys, intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: Samtliga forskare 

deltar i analys. Sänks: saknar 

förförståelse. 

Överförbarhet stärks: 

Abstraktionsnivån fångar upplevelse. 

Välbeskriven kontext. Kan överföras till 

liknande kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Drott et al.  

The trajectory of 

neurotoxic side 

effects ‘impact 

on daily life: a 

qualitative study 

Sverige, 2016 

 

Utforska 

erfarenheter av 

neurotoxiska 

biverkningar vid 

cytostatikabehan

dling hos 

kolorektalcancer 

patienter, hur 

det påverkar 

deras dagliga liv 

över tid. 

Ändamålsenligt, 

konsekutivt urval. 

10 deltagare. 

3 män, 7 kvinnor. 44–

68 år.  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Rekryterades via sjukhus. 

Skriftligt och muntligt 

samtycke. Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Tid: 8–38 min (snitt 19 

min) 

Tematisk analys. 

Analysdeltagare ej 

beskrivet.  

Förförståelse beskrivs. 

4 tema: 

Förväntning av 

bot 

Tvivel 

Normalisering 

Lära sig leva 

med 

neurotoxicitet. 

Tillförlitlighet stärks: Urvalet är varierat, 

resultat svarar på syfte, citat finns, upprepade 

intervjuer. Verifierbarhet stärks: 

Välbeskriven analys, intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: förförståelse beskriven. 

sänks: Analysdeltagare ej beskrivet 

Överförbarhet stärks: Abstraktionsnivån 

fångar upplevelse. Kan överföras till liknande 

kontext. 

Hall, S et al. 

A qualitative 

exploration of 

the role of 

primary care in 

supporting 

colorectal 

cancer patients. 

Storbritannien, 

2012. 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser och 

behov av stöd 

hos patienter 

med 

kolorektalcancer

. 

Ändamålsenligt urval. 

39 deltagare (2002), 

30 deltagare (2009). 

Inkl: upp till 5 år efter 

diagnos. 

19 kvinnor, 20 män, 

33-87år (2002) 

13 kvinnor,17 män, 

37-85år (2009) 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Rekryterades via 

onkologmottagning. 

Informerat samtycke. 

Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Pilotintervju anges ej. 

Narrativ analysmetod 

induktiv.  

Analys av två forskare. 

Saknar förförståelse, 

Tema: 

Uppfattningen 

om stödet från 

primärvården. 

Otillräcklig 

information. 

Patienters stöd 

till andra. 

Citat finns. 

 

 

Tillförlitlighet stärks: Urvalet är varierat, 

resultat svarar på syfte, citat finns. sänks: 

pilotstudie och intervjutid saknas. 

Verifierbarhet stärks: Välbeskriven analys. 

Intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: upprepad analys av två 

forskare. 2 hopslagna studier med liknande 

resultat. Sänks: Förförståelse saknas. 

Överförbarhet stärks: Abstraktionsnivån 

fångar upplevelse. Kan överföras till liknande 

kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hall, N et al. 

Symptom appraisal 

and healthcare-

seeking for 

symptoms 

suggestive of 

colorectal cancer: a 

qualitative study. 

Storbritannien, 

2015. 

 

Syftet var att 

undersöka 

uppskattning 

av symtom 

och 

hjälpsökande 

hos patienter 

med symtom 

för 

kolorektalcan

cer 

Ändamålsenligt 

urval. 

40 deltagare 

Inkl: >40 år, 

symtom på 

kolorektalcancer.  

22 män, 18 

kvinnor, 43–87 år. 

18 med 

kolorektalcancer, 

22 utan. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Rekryterades via fyra olika 

gastrokliniker.  

Skriftligt samtycke. 

Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Tid: 40–90 min. 

Pilotintervju anges ej. 

Tematisk innehållsanalys. 

Analys av två forskare 

Förförståelse saknas. 

Huvudkategorier: 

Uppskatta och 

bibehålla normalitet. 

Privata aspekter av 

symtomen. 

Rättfärdiga 

nyttjandet av hälso- 

och sjukvården. 

Anpassa upplevelse 

till förväntningar. 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: Urvalet är 

varierat, resultat svarar på syfte, citat 

finns, djupgående intervjuer. Sänks: 

pilotstudie saknas. 

Verifierbarhet stärks: Välbeskriven 

analys. Intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: analys av två 

forskare. Sänks: saknar förförståelse. 

Överförbarhet stärks: 

Abstraktionsnivån fångar upplevelse. 

Välbeskriven kontext. Kan överföras till 

liknande kontext. 

Johansson, A-C et 

al. 

Illness perceptions 

in relation to 

experiences of 

contemporary 

cancer care settings 

among colorectal 

cancer survivors 

and their partners. 

Sverige, 2014. 

 

 

 

Syftet var 

utforska 

sjukdomsupp

fattning i 

relation till 

modern 

cancervård 

för 

kolorektalcan

cer patienter 

och deras 

partners.   

Ändamålsenligt 

urval. 

18 deltagare. 9 

patienter 61-85år, 3 

män, 6 kvinnor.  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Grounded theory. 

 

Rekryterades via sjukhus. 

Telefonkontakt efter ifylld 

blankett med partner & patient. 

Muntligt och skriftligt 

samtycke. Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Intervjuplats valdes av 

deltagare. 

Pilotintervju anges ej. 

Teoretisk analysmetod. 

Analys av alla forskare. 

Saknar förförståelse 

Huvudkategorier: 

Upplevelse av 

modern cancervård. 

Syn på 

cancerdiagnos. 

Kategorier: 

upplevelse av 

tidsbrist. Vara ensam 

i tystnad. Att se 

cancerdiagnosen. Att 

lämna 

cancerdiagnosen 

bakom sig.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: Urvalet är variet, 

resultat svarar på syfte, citat finns. 

sänks: pilotstudie och intervjutid 

saknas. 

Verifierbarhet stärks: Välbeskriven 

analys. Intervjuguide finns. sänks: inkl 

kriterier saknas. 

Pålitlighet stärks: tre forskare deltagit, 

två utomstående godkände. Sänks: 

Förförståelse saknas. 

Överförbarhet stärks: Abstraktionsnivå 

fångar upplevelse. Välbeskriven kontext. 

Kan överföras till liknande kontext 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsme

tod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Kanda et al. 

Emotional 

responses to 

persistent 

chemotherapy-

induced peripheral 

neuropathy 

experienced by 

patient with 

colorectal cancer in 

Japan 

Japan, 2017 

 

 

Syftet var att 

analysera 

känslomässiga 

gensvar från 

japanska 

kolorektalcanc

er patienters 

under 

behandling, 

för att 

effektivisera 

omvårdnaden. 

Ändamålsenligt 

urval. 

25 deltagare. 

Inkl: Genomgår 

cytostatikabehandli

ng. 

14 män, 11 

kvinnor. 35–81 år. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Rekryterades via 

öppenvård. 

Skriftligt och muntligt 

samtycke. Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Tid: 30–60 min. 

Statistisk analys. 

Analys av två forskare. 

Förförståelse saknas. 

Kategorier: 

Lidande vid oförmåga att 

hantera domningar 

Oförmåga att utföra dagliga 

aktiviteter 

Lättnad att kunna leva som 

tidigare 

Hantera livshotande 

sjukdom och tolerera 

domningar orsakad av 

livsuppehållande 

behandling 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: Urvalet är 

varierat, resultat svarar på syfte, 

citat finns, långa intervjuer. 

Verifierbarhet stärks: 

Välbeskriven analys, intervjuguide 

finns. Pålitlighet stärks: analys av 

två forskare. sänks: saknar 

förförståelse.  

Överförbarhet stärks: 

Abstraktionsnivån fångar 

upplevelse. Välbeskriven kontext. 

Kan överföras till liknande kontext 

McGeechan, G J et 

al. 

An interpretative 

phenomenological 

analysis of the 

experience of living 

with colorectal 

cancer as a chronic 

illness. 

Storbritannien 

2018. 

Syftet var att 

utforska 

patienters 

upplevelser av 

att leva med 

kolorektalcanc

er som kronisk 

sjukdom 

Ändamålsenligt 

urval. 

6 deltagare. 

Inkl: >18 år. 

Genomgått 

behandling. 

4 män, 2 kvinnor, 

44–72 år. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

Rekryterades via 

onkologmottagning. 

Skriftligt samtycke. 

Etikprövad. 

Intervjuer vid 2 tillfällen. 

Intervjuguide använts.  

Tid: 18–120 min.  

Pilotintervju anges ej. 

Fenomenologisk analys. 

Analys av flera forskare. 

Förförståelse saknas. 

 

Tema: Psykosociala och 

fysiska konsekvenser efter 

behandling. Livsanpassning 

efter behandling. 

Subkategorier: rädsla för 

recidiv. 

Funktionsnedsättningar. 

Förstå symtom. 

Livsförändringar. Socialt 

stöd 

Citat finns. 

Tillförlitlighet stärks: resultat 

svarar på syfte, citat finns. sänks: 

Begränsat urval. Saknas pilotstudie.  

Verifierbarhet stärks: 

Välbeskriven analys. Intervjuguide 

finns. 

Pålitlighet stärks: analys av flera 

forskare. sänks: Förförståelse 

saknas. 

Överförbarheten stärks: 

Abstraktionsnivån fångar 

upplevelse. Välbeskriven kontext. 

Kan överföras till liknande kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Rohde, G et al. 

Spiritual Well-

being in Patients 

with Metastatic 

Colorectal Cancer 

Receiving 

Noncurative 

Chemotherapy 

Norge, 2017. 

 

Syftet var att 

utforska själsligt 

välmående hos 

kolorektalcancer 

patienter som får 

palliativ 

cytostatikabehand

ling 

Ändamålsenligt urval. 

20 deltagare. 

Inkl: >18 år, 

cytostatikabehandling, 

överlevnad mer än 6 mån. 

Exkl: allvarlig 

samsjuklighet. 

12 män, 8 kvinnor,34–75 

år.  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Djupgående intervjuer. 

Rekryterades via onkolog. 

Återkoppling via tele. 

Skriftligt och muntligt 

samtycke. Etikprövad. 

Intervjuguide använts. 

Tid: 50–108 min.  

Pilotintervjuer 

genomförda. 

Hermeneutisk analys.  

Analys av alla forskare. 

Förförståelse saknas. 

Tema: Relation till 

sig själv och andra. 

Existentiella 

problem. Specifik 

religiös eller 

spirituell tro och 

utövning. 

Citat finns. 

 

Tillförlitlighet stärks: Urvalet är 

varierat, resultat svarar på syfte, 

citat finns, pilotintervjuer 

genomförda. Verifierbarhet 

stärks: Välbeskriven analys, 

intervjuguide finns. 

Pålitlighet stärks: Samtliga 

forskare deltar i analys. Sänks: 

saknar förförståelse 

Överförbarhet stärks: 

Abstraktionsnivån fångar 

upplevelse. Kan överföras till 

liknande kontext. 
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