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Sammanfattning 

Rädsla för recidiv är vanligt förekommande bland patienter som genomgått 

cancersjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om hur rädslan för 

recidiv kan påverka hälsan för att kunna stödja dessa patienter på ett tillfredsställande 

sätt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av rädslan för 

recidiv efter genomgången cancersjukdom. Tio resultatartiklar som motsvarade 

studiens syfte granskades och sammanställdes. Genom att kondensera innehållet 

framkom i databearbetningen tre kategorier som bildade resultatet: Rädsla för recidiv 

underhålls av återkommande påminnelser, Rädsla för recidiv skapar emotionell och 

existentiell sårbarhet och Rädsla för recidiv påverkar livskvalitén. I litteraturstudiens 

resultat identifierades flera faktorer som utlöste patienters rädsla för recidiv. Dessa 

faktorer var uppföljningsbesök, media, historier om andras cancersjukdom och 

kroppsliga förändringar. I resultatet framkom också patienters tankar och känslor som 

gav dem en emotionell och existentiell sårbarhet. Rädslan för recidiv påverkade i hög 

utsträckning patienternas livskvalité och hade negativ inverkan på deras hälsa. Det är 

av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar faktorer hos patienter som kan 

associeras med rädsla för recidiv och mer forskning krävs om hur sjuksköterskan kan 

stödja dessa patienter på ett adekvat sätt. 
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Abstract 

Fear of recurrence is a common issue among patients who have had cancer. It is 

important that the nurse has knowledge of how the fear of recurrence can affect health 

in order to be able to support these patients in a satisfactory manner. The purpose of 

the literature study was to describe patients' experiences of the fear of recurrence after 

having cancer. Ten articles that matched the purpose of the study were reviewed and 

compiled. By condensing the content, the data processing revealed three categories 

that formed the result: Fear of recurrence is maintained by recurring reminders, fear 

of recurrence creates emotional and existential vulnerability and fear of recurrence 

affects the quality of life. In the results of the literature study, several factors were 

identified that triggered patients' fear of recurrence. These factors were follow-up 

visits, media, stories of other people's cancer and bodily changes. The result also 

showed patients' thoughts and feelings that gave them an emotional and existential 

vulnerability. The fear of recurrence greatly affected the patients' quality of life and 

had a negative impact on their health. It is of great importance that the nurse draws 

attention to factors in patients who can be associated with fear of recurrence and more 

research is needed on how the nurse can adequately support these patients. 
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Inledning  

Cancer är, efter hjärt-kärlsjukdomar, den andra ledande dödsorsaken globalt och 

beräknas ha orsakat 9,6 miljoner dödsfall år 2018 (WHO, u.å.). Under 2017 drabbades 

61 000 människor av cancer i Sverige. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor och utgör cirka 30 % av cancerfallen. Under 2017 var det drygt 7 800 

kvinnor som fick en diagnos. Prostatacancer står för ungefär 30 % av manlig cancer 

och är den största cancersjukdomen hos män. Under 2017 diagnosticerades 10 300 

män med prostatacancer (Socialstyrelsen, 2018).  

Prognosen för överlevnad är bättre ju tidigare sjukdomen upptäcks men risken för 

återfall kvarstår i flera år efter avslutad behandling och symtomfrihet (Socialstyrelsen, 

2018). Det kan räcka med att en liten mängd tumörceller klarar sig undan kirurgi, 

strålning och cytostatika för att sjukdomen ska återkomma. Sedan 1970-talet har 

prognosen för cancerpatienter i Sverige utvecklats i positiv riktning. I dag är den 

relativa 5-årsöverlevnaden 75 procent för män och 74 procent för kvinnor vilket 

innebär en ökning med 40 respektive 26 procent sedan 1970-talet. 

Överlevnadsutvecklingen påverkas av många faktorer. Förbättrad behandling 

förlänger överlevnaden för patienterna men statistiken påverkas även av nya metoder 

gällande diagnostik och screeningverksamhet (Socialstyrelsen, 2018).  

Rädsla för recidiv är ett snabbt växande forskningsområde och definieras som rädsla 

eller oro för att cancern kommer tillbaka eller utvecklas på nytt område i kroppen. 

Detta är vanligt bland patienter som genomgått cancersjukdom. Att ha en viss rädsla 

för recidiv är normalt men en hög grad av rädsla för recidiv kan ha en negativ 

påverkan på hälsan och många patienter upplever att rädslan för recidiv inte bemöts 

av sjukvården på ett tillfredsställande sätt (Simonelli, Siegel & Duffy, 2017). 

Upplevelsen av rädsla för recidiv skiljer sig från person till person. Sjuksköterskan 

har ansvar för patientens omvårdnad och omvårdnadens främsta mål är att patienten 

ska uppleva hälsa. Människan ses som en helhet och hälsa är kopplat till hela 

människan och avser mer än frånvaro av sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016).  

Bakgrund 

Cancer 

Cancer är en stor sjukdomsgrupp som drabbar cellens DNA. Vid cancer uppstår ett fel 

som leder till att celler okontrollerat delar sig. Allt eftersom delningen pågår ansamlas 

cancerceller i det organ där delningen startat och en cancertumör bildas. Från det att 

första celldelningen skett, kan det ta flera år innan tumören är tillräckligt stor för att 

upptäckas (Bruun-Lorentsen & Grov, 2011). Dessa förändringar är resultatet av ett 

samspel mellan genetiska och externa faktorer. Viktiga riskfaktorer för 

cancersjukdom är tobaksbruk, alkoholanvändning, ohälsosam kost och fysisk 

inaktivitet. Förekomsten av cancer ökar också med åldern på grund av risken för 
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specifika cancerformer som ökar med åldern. Den övergripande risken kombineras 

med att de cellulära reparationsmekanismerna blir mindre effektiva vid ökad ålder. 

Många cancerformer har en hög chans att botas om de diagnostiseras och behandlas 

tidigt. En korrekt cancerdiagnos är nödvändig för adekvat och effektiv behandling 

(WHO, u.å.). Den medicinska behandlingen beror på cancertyp och lokalisation. De 

vanligaste behandlingsformerna är kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling 

som kan användas både i kombination eller var för sig (Bruun-Lorentsen & Grov, 

2011). Det primära målet är att bota cancer eller att förlänga livet avsevärt. 

Förbättring av livskvalitet hos patienter som genomgår cancersjukdom är också ett 

viktigt mål (WHO, u.å.). 

Att drabbas av cancer innebär en existentiellt omskakande kris. Det är en lång och 

svår period med olika former av behandlingar som dels påverkar patienten kroppsligt 

med dess biverkningar och dels påverkar patienten själsligt. Likaså är tiden efter 

genomgången cancersjukdom en svår period. När en patient är färdigbehandlad kan 

en stor lättnad upplevas samtidigt som en rädsla för recidiv kan infinna sig. Många 

upplever att denna rädsla aldrig släpper taget trots många års överlevnad efter 

sjukdomsdebuten (Bruun-Lorentsen & Grov, 2011).  

Rädsla för recidiv  

Efter att ha genomgått cancersjukdom är rädsla för recidiv ett av de vanligaste 

problemen för dessa personer. Rädsla för recidiv (RFR) kännetecknas som 

bekymrande och påträngande tankar, maladaptiv coping, ångest, svårigheter att skapa 

framtidsplaner och funktionsnedsättning (Simonelli et al. 2017). Van de Wal, Van de 

Poll‐Franse, Prins och Gielissen (2016) framhåller i sin studie att det inte är någon 

skillnad i grad av rädsla för recidiv beroende på typ av cancersjukdom. De faktorer 

som istället visar sig påverka graden av RFR är ålder, kön, sjukdomsstadiet och 

kortare tid sedan diagnos. Simonelli et al. (2017) framhäver dock i sin studie att 

graden av RFR inte verkar vara proportionell mot prognos eller överlevnadsstatistik. 

Det framhävs också att RFR inte försvinner eller minskar med tidens gång, i stället 

kan rädslan vara oförändrad under flera år. Patienter med en sjukdomshistoria med 

tidigare psykisk ohälsa har en ökad risk för RFR. Detta innefattar trauman och 

tidigare existerande posttraumatisk stressyndrom (PTSD), generaliserat 

ångestsyndrom (GAD) och andra ångestsjukdomar. Dessutom är 

personlighetsegenskaper så som emotionell instabilitet relaterad till högre grad av 

RFR. Enligt Simonelli et al (2017) är RFR ett utbrett psykosocialt behov hos patienter 

som genomgått cancersjukdom och att detta inte tillgodoses av hälso- och sjukvården 

på tillfredställande sätt. 

Hälsa 

Hälsa är ett svårdefinierat och mångfacetterat begrepp. Ordets språkliga betydelse 

kopplas till helhet och helighet (Wärnå-Furu, 2012). Rätten till hälsa är en del av de 

mänskliga rättigheterna, som fastställdes 1948 av Förenta Nationernas 
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generalförsamling, FN (Regeringskansliet, 2016). WHO definierar hälsa som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, u.å.). 

Synen på hälsa har under århundraden pendlat mellan ett humanvetenskapligt och 

holistiskt perspektiv och ett mer strikt naturvetenskapligt perspektiv som innebär 

endast frånvaro av sjukdom. Vårdvetenskapen utgår numera från ett mer humanistiskt 

perspektiv vilket innebär en helhetssyn på hälsa och en tro på människans egna 

inneboende förmåga (Wärnå-Furu, 2012). 

 

Tillsammans utgörs människan av kropp, själ och ande, vilket innebär att begreppet 

hälsa måste ses utifrån det fysiska, psykiska och existentiella perspektivet, alltså 

helheten. Katie Eriksson (1996) skapade helhetsdimensionen genom sin hälsomodell 

redan på 70-talet och hälsa beskrivs som friskhet, sundhet och välbefinnande. 

Eriksson (1996)  menar att hälsa är något som alltid finns inom människan och trots 

lidande består ända in i döden. Hälsobegreppets objektiva dimension utgörs av 

friskhet och sundhet och den subjektiva dimensionen av välbefinnande. Sundhet 

förknippas med psykisk hälsa och friskhet med den fysiska hälsan. Individens 

upplevda tillstånd av välbehag förknippas med välbefinnande. Hälsa är inget statiskt, 

inget absolut utan en process och det finns inga exakta gränser för vad som är friskt 

och vad som är sjukt. Hälsa som helhet är unik för varje individ och därför finns det 

en stor variation på olika hälsopositioner. En individ kan vara sjuk men ändå må bra, 

likväl kan upplevelsen vara att individen inte mår bra men är till synes frisk. Detta 

beskrivs och förtydligas genom hälsokorset som presenteras i figur 1 (Eriksson, 

1996). 

 

 

Känsla av välbefinnande  

 

 

                                          

 
                                                                                

 

                                          
 

 

 Känsla av illabefinnande  

Figur 1: Hälsokorset (Eriksson, 1996). 

 

Position A i figuren innebär att individen har sjukdom men ändå upplever en känsla 

av välbefinnande. En individ som befinner sig i position A är ofta medveten om sin 
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sjukdom men har förlikat sig med den och kan därmed uppleva hälsa och 

välbefinnande. Position B innebär både en upplevd känsla av välbefinnande samt 

frånvaro av sjukdom. Position C innebär ett upplevt sjukdomstillstånd. Individen har 

en känsla av sjukdom och illabefinnande trots frånvaro av sjukdom. Deras känsla av 

illabefinnande är för dem helt befogat då individens symtom upplevs verkliga. 

Position D innebär både en verklig och upplevd ohälsa. Individen både är och 

upplever sig sjuk. Hälsa är en rörelse och därmed varierar individers position i 

hälsokorset över tid (Eriksson, 1996).   

Sjuksköterskans roll  

Under den tid då hälso- och sjukvården präglades av ett naturvetenskapligt synsätt, 

påverkade det även synen på sjuksköterskans yrkesroll. Sjuksköterskan har genom 

tiderna gått från att vara läkarens assistent till att bli den som är expert på omvårdnad 

(Rehn, 2013). Numera är sjuksköterskans huvudansvar omvårdnad. Syftet med 

omvårdnad är att bevara och främja hälsa och välbefinnande, att förebygga ohälsa och 

lindra lidandet samt verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet för en person med 

ohälsa/sjukdom. Målsättningen innebär även att balansera maktförhållandet i 

omvårdnadsrelationen och att se till att patienten känner trygghet och upplever 

respekt. Sjuksköterskan har enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod 

ett moraliskt ansvar att respektera mänskliga rättigheter särskilt avseende olikheter, 

autonomi och rättvisa (ICN, 2012). Patientens hälsa är alltid det främsta målet och 

principen om människors lika värde får aldrig ignoreras. Ett grundläggande antagande 

inom disciplinen är att omvårdnad sker på personnivå (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). 

 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård. Det innebär att 

personen som är i behov av vård är i fokus före sjukdom, symtom eller tecken på 

ohälsa och att personen ses som en beslutskapabel, värdefull och jämbördig 

samarbetspartner (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Ekman et al 

(2011) ökar möjligheten till upplevd hälsa med personcentrerad vård. Feo, Conroy, 

Marshall, Rasmussen, Wiechula & Kitson (2017) belyser i sin studie fem relationella 

element som är av betydelse. För det första behöver sjuksköterskan skapa förtroende 

hos patienten. Det är en fortlöpande process som är helt avgörande för patientens 

upplevelse av trygghet. För det andra bör den aktuella patienten vara i fokus och 

erhålla odelad uppmärksamhet. Det tredje innebär att förekomma patientens behov, 

oro och bekymmer genom god kommunikation och delaktighet. För det fjärde bör 

sjuksköterskan ha tillräcklig kunskap om patienten och alltid arbeta utifrån den 

senaste kunskapen på ett evidensbaserat sätt. Det femte består i att utvärdera 

relationens kvalitet sjuksköterska och patient emellan genom god kommunikation och 

feedback (Feo et al, 2017).   

 

McCane & McCormack (2013) framhåller att personcentrerad omvårdnad inte kan 

åstadkommas enbart med punktinsatser utan flera viktiga aspekter är av betydelse. 
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Nödvändiga förutsättningar är att sjuksköterskan har professionell kompetens för att 

kunna fatta beslut och prioritera vård. Förmågan att kommunicera på många olika 

nivåer återspeglar att sjuksköterskan har högt utvecklade mellanmänskliga och sociala 

färdigheter. Arbetslojalitet kan kopplas till hängivenhet och en uppfattning av att 

sjuksköterskan vill ge den vård som är bäst för patienten. En god självkännedom och 

en medvetenhet om sina egna värderingar och övertygelser är en förutsättning för att 

kunna hjälpa och stödja andra på bästa sätt. Att teamet runt patienten har en bra 

balans av olika kompetenser är en annan väsentlig aspekt då detta påverkar effekten 

av den personcentrerade vården. Det är viktigt att det finns system som underlättar 

partnerskap och delat beslutsfattande, vilket även hänger nära samman med 

välfungerande personalrelationer och att makten fördelas mellan vårdpersonal samt 

mellan patient och sjuksköterska. Organisationens struktur påverkar vårdkvaliteten 

och sjuksköterskans möjlighet till självständigt arbete. Det återspeglar även 

sjuksköterskans möjlighet till att hitta nya lösningar och idéer på ett innovativt sätt 

samt att våga pröva nya vägar och fatta egna beslut. Att utöva personcentrerad vård 

innebär att på ett empatiskt och engagerat sätt ha den unika patienten i centrum och 

arbeta utifrån patientens övertygelser och värderingar (McCane & McCormack, 

2013). Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson (2014) konstaterar att när 

personcentrerad vård praktiseras och patienten upplever att vårdpersonalen lyssnar 

och tar patientens uppfattning av situationen på allvar skapar det tillit, förtroende och 

trygghet.   

 

Målet med personcentrerad vård är således att synliggöra hela personen, att tillgodose 

andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ekman et al (2011) visar dock att det är 

lätt för vårdpersonal att falla tillbaka till att se sjukdomen före personen och att de 

medicinska arbetsuppgifterna prioriterades vid tidspress. Det framkommer även att 

det dokumenteras väldigt lite om vad patienten tänker och känner om sin sjukdom och 

behandling, den informationen förefaller inte vara lika värdefull som den 

biomedicinska informationen om patienten (Ekman et al, 2011). Patienter som 

genomgått cancersjukdom kan drabbas av rädsla för recidiv vilket kan leda till ett 

illabefinnande och en negativ påverkan på deras hälsa. Hos en person som upplever 

en känsla av illabefinnande syns inte detta alltid på utsidan. Det är därför av stor vikt 

att sjuksköterskan är uppmärksam och lyhörd för att patienter som genomgått 

cancersjukdom kan uppleva rädsla för recidiv, för att kunna ge dessa personer 

lämpligt och adekvat stöd. 

 

Problemformulering  

Studier visar att rädsla för recidiv är vanligt förekommande hos patienter som 

genomgått cancersjukdom och detta kan ha en negativ påverkan på deras hälsa. Då 

antalet personer som drabbas av cancer ökar finns det en växande population patienter 

som genomgått cancersjukdom och kan lida av en rädsla för recidiv.  Det är därför 
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viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om rädslan för recidiv för att kunna stödja 

dessa patienter på ett tillfredsställande sätt.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters rädsla för recidiv efter 

genomgången cancersjukdom. 

Metod 

Studien är genomförd som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2015). 

Vetenskapliga artiklar samlades in genom en strukturerad sökning för att sedan 

granskas och sammanställas.  

Datainsamling 

Sökningarna valdes att göras i Cinahl, Pubmed och PsycInfo som är databaser 

relevanta inom omvårdnadsforskning (Forsberg och & Wengström, 2015). Utifrån 

syftet valdes sökorden Cancer, Fear of recurrence och Experience. En 

sökordsöversikt redovisas i Bilaga 1. Inklusionskriterierna var vetenskapligt 

granskade originalartiklar som redovisade studier avseende patienter över 18 år som 

genomgått cancersjukdom. De artiklar som exkluderades var artiklar som baserades 

på patienter under pågående behandling för cancersjukdom, reviewartiklar och 

artiklar som bedömdes ha vetenskaplig kvalitet av grad 3 enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Abstrakt lästes på samtliga artiklar för att inte utelämna 

artiklar som svarade mot studiens syfte.  

Cinahl 

Den inledande sökningen gjordes i Cinahl. Först gjordes en ämnesordsökning via 

Cinahl Headings på sökordet Cancer vilket resulterade i Neoplasms som Major 

Heading. Ämnesordet kombinerades med fritextorden fear of recurrence och 

experience or perception samt booleska operatorn AND för att specificera sökningen 

(Karlsson, 2017). En trunkering användes i ordet experienc* för att fånga in möjliga 

böjningar av ordet. Begränsningar i sökningen var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2008-2019 och skrivna på engelska. Sökningen genererade i 126 

träffar där samtliga abstrakt lästes. 26 artiklar lästes i sin helhet varav 9 artiklar valdes 

ut som resultatartiklar.  

Pubmed 

I Pubmed användes "Neoplasms"[Mesh] som kombinerades med fear of recurrence 

och experience or perception som fritext samt booleska operatorn AND för att 

specificera sökningen (Karlsson, 2017). En trunkering användes i ordet experienc* för 

att fånga in möjliga böjningar av ordet. Begränsningar i sökningen var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2008-2019 och skrivna på engelska. Sökningen i 
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PubMed genererade i 199 träffar. Samtliga abstrakt lästes förutom sexton stycken som 

var dubbletter från sökningen i Cinahl. I sin helhet lästes 8 artiklar varav 1 artikels 

resultat bedömdes svara mot studiens syfte och valdes ut som resultatartikel. 

PsycInfo 

I PsycInfo användes Neoplasms som thesarus. Ämnesordet kombinerades med fear of 

recurrence och experience or perception som fritext samt booleska operatorn AND 

för att specificera sökningen (Karlsson, 2017). En trunkering användes i ordet 

experienc* för att fånga in möjliga böjningar av ordet. Begränsningar i sökningen var 

att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008-2019 och skrivna på engelska. 

Sökningen i PsycInfo genererade i 133 träffar. Samtliga abstrakt lästes förutom 

fjorton stycken som var dubbletter från sökningen i Cinahl. I sin helhet lästes 3 

artiklar där ingen av dessas resultat bedömdes svara mot studiens syfte. 

Sammanlagt valdes 37 artiklar ut för vidare granskning. Av dem bedömdes 17 

artiklars resultat inte ha innehåll som besvarade syftet, 2 artiklar bedömdes inte ha 

tillräckligt god vetenskaplig kvalitet och i 8 artiklar var informanterna under 

behandling och exkluderades därför. 10 artiklar valdes ut och bedömdes enligt 

Carlson & Eiman (2003) granskningsmall. Samtliga artiklar erhöll grad 1 i 

vetenskaplig kvalitet och inkluderades till resultatartiklar, se Bilaga C. 

Databearbetning 

En innehållsanalys gjordes i fem steg enligt (Forsberg & Wengström, 2015). 

Inledningsvis lästes artiklarna enskilt för att skapa en uppfattning om innehållet. 

Därefter diskuterades artiklarnas resultat gemensamt till uppnådd konsensus. 

Artiklarnas resultat sammanfattades för att skapa en översikt. Texterna färgkodades 

för att hitta likartade utsagor och utarbetades sedan i olika kategorier. 

Databearbetningen resulterade i tre huvudkategorier: Rädsla för recidiv underhålls av 

återkommande påminnelser, Rädsla för recidiv skapar emotionell och existentiell 

sårbarhet och Rädsla för recidiv påverkar livskvalitén.   

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är etiska överväganden inför ett vetenskapligt arbete och finns till för 

att värna om människors grundläggande värden och rättigheter (Sandman och 

Kjellström, 2013). Belmontrapporten är ett etiskt dokument som kom 1978 och har 

haft stor betydelse för USA:s lagstiftning. Enligt Belmontrapporten ska forskning ske 

enligt de tre grundläggande etiska principerna: respekt för personen, göra-gott-

principen och rättviseprincipen. Respekt för personen innebär dels människors 

rättigheter att bestämma över sina egna liv samt att ta hänsyn till personers åsikter och 

ge all den information som krävs. Dessutom ska människor med begränsad autonomi 

skyddas. Göra-gott-principen är inriktad på människans välbefinnande och 

minimering av risker. Det är viktigt att riskerna med forskningen vägs mot de vinster 
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den ger. Rättviseprincipen syftar på likvärdig behandling av deltagare och hur 

fördelning av fördelar och nackdelar ska ske. (Sandman och Kjellström, 2013). 

Den svenska lagstiftningen utgörs till stor del av Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460). Lagen understryker vikten av att forskning inte 

får bedrivas om det ej kan utföras med respekt för människovärdet. Hänsyn skall tas 

till mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa, säkerhet och personlig 

integritet (Sandman och Kjellström, 2013). 

Samtliga resultatartiklar hade prövats av respektive lokala etikprövningsnämnder och 

alla deltagare hade lämnat sitt samtycke till att delta i studierna. 

Resultat  

Rädsla för recidiv underhålls av återkommande påminnelser  

De patienter som genomgått cancersjukdom uppmärksammade en rad olika faktorer 

som utlöste deras rädsla för recidiv. Dels var det externa faktorer och dels var det 

faktorer direkt kopplat till deras egna kroppar som gjorde dem påminda om 

cancersjukdom (Cheng, Sit & Cheng, 2016; Fang & Lee, 2016; Kyriaco, Black, 

Drummond, Power & Maheu, 2017; Mutsaers, Jones, Rutkowski, Tomei, Leclair, 

Petricone-Westwood & Lebel, 2016; Ozakinci, Swash, Humphris, Rogers & 

Hulbert‐Williams, 2018; Raphael, Frey & Gott, 2019; Roundtree, Giordano, Price & 

Suarez-Almazor, 2011; Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010; Taylor, 

Richardson & Cowley, 2011).   

I åtta studier framkom det att uppföljningsbesök var en utlösande faktor som 

återkommande påminde om cancersjukdom och utlöste patienternas rädsla för recidiv 

(Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 2016; Ozakinci et al. 2018; 

Raphael et al. 2019; Roundtree et al. 2011; Sekse et al. 2010; Taylor et al. 2011). En 

del patienter uppgav att de inte alls upplevde rädsla för recidiv förrän tiden inför 

uppföljningsbesöket (Roundtree et al. 2011), andra uttryckte att rädslan var 

närvarande hela tiden men intensifierades inför kommande besök med ökat blodtryck 

och svårigheter att komma till ro förrän efter besöket var avklarat (Fang & Lee, 2016; 

Kyriaco et al. 2017; Roundtree et al. 2011). Tiden innan uppföljningsbesöken utlöste 

mycket känslor och i en studie beskrevs den tiden som en mardröm (Kyriaco et al. 

2017). Patienterna upplevde sömnsvårigheter och fysiska symtom såsom rädsla, oro, 

ångest, påträngande tankar och stress (Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017). 

Väntan på provresultat och vetskapen att det skulle kunna resultera i dåliga besked 

hade stark koppling till en ökad rädsla för recidiv (Ozakinci et al. 2018; Roundtree et 

al. 2011; Sekse et al. 2010).  

Det framkom att många upplevde svårigheter att undvika tankarna på recidiv då de 

återkommande utsattes för påminnelse om cancersjukdom i media i form av tv, radio, 
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dagstidningar och internet (Mutsaers et al. 2016; Ozakinci et al. 2018; Taylor et al. 

2011). Olika former av välgörenhet till förmån för cancerforskning var ytterligare en 

återkommande påminnelse om cancersjukdom vilket skapade rädsla för recidiv 

(Ozakinci et al. 2018). Det framkom att media emellanåt skildrade negativa händelser 

inom hälso- och sjukvården vilket resulterade i att sjukvårdspersonalens kompetens 

ifrågasattes och skapade ett tvivel i den egna behandlingens verkan (Taylor et al. 

2011).  

Kunskap om specifika cancerformer och statistik på risk för recidiv var också en 

utlösande faktor för rädsla (Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 2016; Taylor et al. 

2011). Patienter med familjemedlemmar som tidigare gått bort i cancersjukdom hade 

en ökad rädsla för recidiv. Erfarenheter av att tidigare ha blivit feldiagnosticerad samt 

historier om andras cancerdiagnoser bidrog till denna rädsla (Cheng et al. 2016; 

Mutsaers et al. 2016; Ozakinci et al. 2018). Flera patienter som bar på den ärftliga 

genen för bröstcancer BRCA1, uttryckte att deras risk för recidiv var förhöjd och 

därmed ökade rädslan för recidiv (Kyriaco et al. 2017).  

I åtta studier beskrevs en ökad känslighet och en ständig uppmärksamhet över 

kroppsliga förändringar (Cheng et al. 2016; Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; 

Ozakinci et al. 2018; Raphael et al. 2019; Roundtree et al. 2011; Sekse et al. 2010; 

Taylor et al. 2011). Flera patienter upplevde en ökad oro och rädsla vid all form av 

smärta och obehag. Symtom som aldrig tidigare ifrågasatts såsom vanlig huvudvärk, 

gaser i magen, hudutslag, lättare förkylningar och influensa sågs nu som symtom på 

ett potentiellt recidiv. Trots den ständiga övervakningen av kroppen ledde det inte till 

minskad oro utan snarare tvärtom, det utlöste en rädsla för recidiv (Cheng et al. 2016; 

Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Ozakinci et al. 2018; Raphael et al. 2019; 

Sekse et al. 2010; Taylor et al. 2011). Flera patienter uttryckte en osäkerhet i sin egen 

förmåga att bedöma sådana symtom och de upplevde därför ett ökat behov av att 

uppsöka sjukvården. De flesta hade föredragit en konsultation med sin onkolog vid 

alla former av symtom för att utesluta recidiv, men fick dåligt samvete då patienter 

med pågående cancerbehandling var i större behov av onkologens tid (Cheng et al. 

2016; Kyriaco et al. 2017; Raphael et al. 2019; Roundtree et al. 2011).  

Rädsla för recidiv skapar emotionell och existentiell sårbarhet 

Trots lyckad behandling kvarstod det faktum att ingen säkert kunde veta om cancern 

skulle komma tillbaka. Det innebar mycket tankar och känslor om framtiden (Cheng 

et al. 2016; Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 2016; Ozakinci et 

al. 2018; Raphael et al. 2019; Rees, 2017; Roundtree et al 2011; Sekse et al. 2010; 

Taylor et al. 2011). 

Patienterna upplevde en trygghet i behandlingen och vid avslutad behandling uppstod 

en otrygghet då cancern inte längre aktivt motarbetades. Det beskrevs av patienter 

som ett säkerhetsnät som tagits bort (Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Rees, 
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2017). Gemensamt upplevde patienter att de inte kunde identifiera sig med varken 

sjuk eller frisk utan befann sig någonstans mittemellan. Efter genomgången 

cancerbehandling ställdes de inför det faktum att medicinsk expertis är begränsad i sin 

förmåga att friskförklara de till 100 procent. Patienterna hade svårt att se sig själva 

som helt cancerfria vilket skapade en existentiell sårbarhet. Trots att det statistiskt sett 

var en mycket liten procents risk för recidiv så kvarstod dock möjligheten att det 

kunde vara dem (Raphael et al. 2019; Rees, 2017; Roundtree et al. 2011; Sekse et al. 

2010; Taylor et al. 2011). Tankar på ett eventuellt recidiv utlöste känslor som oro, 

ångest, stress och hopplöshet och dessa känslor skapade en emotionell sårbarhet. Det 

framkom att både patienters psykiska och fysiska hälsa påverkades. Flera patienter 

uttryckte att de saknade livsglädje och led av sömnsvårigheter och brist på energi för 

sociala aktiviter (Cheng et al. 2016; Kyriaco et al. 2017; Sekse et al. 2010; Ozakinci 

et al. 2018; Mutsaers et al. 2016). I en studie uttryckte kvinnor som hade drabbats av 

cancer tidigt i livet tankar över om det verkligen var rimligt att de skulle få leva ett 

helt liv utan cancer igen. De insåg att de skulle behöva leva med den ovissheten resten 

av livet (Rees, 2017). Tanken på att behöva genomgå den tuffa cancerbehandlingen 

igen gjorde att de upplevde en osäkerhet i att kunna hantera det både psykiskt och 

fysiskt. En del patienter ställde sig själva frågan; Om jag drabbas igen, vill jag 

verkligen fortsätta leva då (Cheng et al. 2016). Andra var övertygade att om recidiv 

skulle uppstå så skulle de inte överleva och en patient hade redan börjat planera sin 

egen begravning (Kyriaco et al. 2017; Ozakinci et al. 2018). 

Rädsla för recidiv påverkar livskvalitén  

Rädslan för recidiv var något som påverkade patienternas livskvalité. Till följd av 

detta använde de sig av olika strategier för att hantera sin rädsla och minska risken för 

recidiv (Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 2016; Ozakinci et al. 

2018; Raphael et al. 2019; Rees, 2017; Roundtree et al 2011; Taylor et al. 2011).  

Efter genomgången cancersjukdom gjorde patienterna förändringar i sin livsstil i form 

av kostomläggning, reducering av stress och ökad fysisk aktivitet (Fang & Lee, 2016; 

Kyriaco et al. 2017; Roundtree et al. 2011; Taylor et al. 2011). En del förändringar 

gjordes utan rekommendation från sjukvården och saknade vetenskaplig grund men 

gjordes i hopp om att det kunde hindra ett eventuellt recidiv (Fang & Lee, 2016; 

Taylor et al. 2011). Patienterna upplevde ett behov av information om tidiga tecken på 

recidiv och de försökte få till sig dessa via internet och tidningar. Det var dock svårt 

för dem att bedöma informationens tillförlitlighet och att förstå den medicinska 

terminologin (Fang & Lee, 2016). Flera av patienterna kände ett starkt behov av och 

nästintill en besatthet av att undersöka sin egen kropp för att försäkra sig om att inget 

nytt uppkommit (Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 2016). Andra patienter såg 

kroppsundersökningen som ångestladdat och vägrade utföra den (Kyriaco et al. 2017). 

Patienterna hade tilltro till sjukvården och sökte trygghet där. En form av hantering av 

sin rädsla var att träffa sin läkare vid all nytillkommen smärta samt att regelbundet 

kontrolleras av sjukvården. Patienterna kände ett lugn och en försäkran efter att ha 
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genomgått sin kontroll (Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 2016; Raphael et al. 2019; 

Taylor et al. 2011). Andra fann tryggheten i sin religion (Kyriaco et al. 2017). 

Patienterna uttryckte att i den mån de kunde höll de sig borta från allt som hade 

negativ inverkan på dem, så som att lyssna på historier om andra som drabbats av 

cancer och inte överlevt. De försökte även undvika egna negativa tankar relaterat till 

sin cancersjukdom. En del patienter undvek information om specifika 

cancerdiagnosers statistik för risk för recidiv (Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 

2016). Patienterna ansåg även att deras personlighet var kopplat till hur de hanterade 

rädslan. En del var som person mer positiva och hade lättare att behålla positiveten 

trots sin rädsla medan andra var mer oroliga till naturen och hade negativiteten 

närmare till hands (Ozakinci et al. 2018).  

En del patienter uttryckte att de inte förväntade sig något stöd från 

sjukvårdspersonalen angående deras tankar om rädsla för recidiv. De ansåg att 

sjukvårdspersonalen hade viktigare saker för sig så som att hjälpa patienter med aktiv 

cancer. Det framkom också att de ville vara till lags och inte förstöra den goda 

relationen med sjukvårdspersonalen genom att prata om något som eventuellt aldrig 

skulle hända. De kände sig obekväma att på eget initiativ ta upp rädsla för recidiv 

(Ozakinci et al. 2018). I en studie framkom det att när patienterna var 

färdigbehandlade hos onkologen och remitterades till primärvården upplevde de att de 

konstant fick upprepa sin sjukdomshistoria och att tillräcklig kunskap inom området 

saknades. Det resulterade i att de valde att inte ta upp sin rädsla för recidiv (Roundtree 

et al. 2011). Gemensamt sökte patienterna någon form av stöd och upplevde att de 

inte hade någon att prata med som kunde hjälpa dem att hantera rädslan för recidiv 

(Mutsaers et al. 2016; Ozakinci et al. 2018; Raphael et al. 2019; Rees, 2017; 

Roundtree et al. 2011). Patienterna upplevde en känsla av ensamhet trots stöd från 

familj, vänner och sjukvårdspersonal då det var svårt för utomstående att förstå deras 

rädsla för recidiv (Mutsaers et al. 2016). En del patienter uttryckte att de dolde sin 

rädsla för recidiv för omgivningen eftersom cancern var borta och de förväntades vara 

friska (Rees, 2017).  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Vetenskaplig kvalité i examensarbeten diskuteras i termerna trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012).  

Sökningarna gjordes med ämnesord för att öka träffsäkerheten i respektive sökning 

och därmed kvalitén på resultatet. Ämnesorden kombinerades med sökord i fritext för 

att få relevanta träffar utifrån studiens syfte. Sökningarna valdes att göras i tre stora 

databaser relevanta inom omvårdnad vilket ökar trovärdigheten. Samtliga abstrakt 

lästes för att minska risken att någon relevant artikel missades. De utvalda 
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resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 

först enskilt och jämfördes sedan tillsammans. Författarna hade erfarenhet av 

bedömningsmallen sedan tidigare. I resultatet ingår 10 artiklar av vetenskaplig grad 1 

vilket bidrar till god trovärdighet. Då den första sökningen resulterade i ett begränsat 

antal träffar vid en första tidsbegränsningar på 5 år gjordes bedömningen att utöka till 

10 år.  Det kan eventuell vara en svaghet med innehåll från något gamla artiklar i 

resultatet, men samtidigt anses upplevelser inte bli för gamla och fortfarande vara 

relevanta för resultatet. Kvantitativa artiklar inkluderades inte då de inte uppfyllde 

syftet som var att beskriva patienters upplevelse. Det uppstod många dubbletter i 

sökningarna vilket kan ses som att sökorden var trovärdiga. Samtliga resultatartiklar 

var godkända av etiska kommittéer.  

Författarna till detta examensarbete hade en viss förkunskap inom området efter 

tidigare arbete inom sjukvården. Detta kan ses dels som en styrka då författarna 

innehar en ökad förståelse för ämnet, det kan dels även vara negativt då det ökar 

risken för färgning av resultatet. Examensarbetets författare hade god kännedom om 

sin förkunskap och haft som mål att inte påverka resultatet med egna värderingar 

vilket bidrar till pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Analysen skedde både 

enskilt och gemensamt i tydligt formulerade steg för att minska risken för 

feltolkningar och bidra till pålitligheten. Då alla studier var skrivna på engelska fanns 

risk för feltolkning vid översättning till svenska. Det föreligger också en viss risk för 

feltolkningar eftersom texten är tolkad och abstraherad. 

Under studiens gång har tre grupphandledningstillfällen ägt rum där gemensamma 

diskussioner och reflektioner har skett som bidrar till ökad bekräftelsebarhet 

(Wallengren & Henricson, 2012). 

I resultatartiklarna representeras både män och kvinnor samt olika typer av 

cancerdiagnoser vilket bidrar till ökad överförbarhet. Det är övervägande kvinnor som 

representeras i resultatartiklarna vilket kan innebära en risk för minskad överförbarhet 

till män, då kvinnor och mäns tankar och känslor kring rädsla för recidiv kan skiljas 

åt. Artiklar kommer från olika delar av världen: Kina (1), Taiwan (1), Kanada (2), 

England (3), Nya Zeeland (1), USA (1) och Norge (1) där de flesta länder bedöms ha 

jämställd sjukvård med Sverige och bidrar till överförbarheten. Det som eventuellt 

kan skilja länderna emellan är skatter och sjukvårdsfinansiering som ger sämre 

överförbarhet. Det kan även finnas en viss mån av kulturella skillnader som ger 

minskad överförbarhet. 

Resultatdiskussion  

Rädsla för recidiv underhålls av återkommande påminnelser 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter som genomgått cancersjukdom 

upplevde att uppföljningsbesök var en utlösande faktor som återkommande påminde 
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och utlöste rädslan för recidiv (Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 

2016; Ozakinci et al. 2018; Raphael et al. 2019; Roundtree et al. 2011; Sekse et al. 

2010; Taylor et al. 2011). Inför besöken upplevde många patienter känslor så som 

rädsla, oro och ångest. Patienterna led av stress och sömnsvårigheter (Fang & Lee, 

2016; Kyriaco). I en studie framkom dock att en del patienter inte alls upplevde en 

rädsla för recidiv förrän just tiden innan uppföljningsbesöket (Roundtree et al. 2011). 

Som sjuksköterska är det av stor vikt att ha kunskap om hur rädsla för recidiv kan 

uttryckas. Det är viktigt att ha en förståelse för att dessa uppföljningsbesök kan utlösa 

mycket påfrestande känslor hos patienten. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

omvårdnaden sker på ett personcentrerat sätt. Det innebär att synliggöra hela 

människan och att se den unika patienten som är i fokus just nu (McCance & 

McCormack, 2013). Trots det framhåller Ekman et al (2011) att det fortfarande sker 

att sjukdom ses före patienten. Detta skulle kunna leda till att patienter utan sjukdom, 

i detta fall aktiv cancer, med en känsla av illabefinnande inte uppmärksammas av 

sjukvården. Sjuksköterskan möter dessutom många patienter i liknande situationer 

vilket kan göra det utmanande för sjuksköterskan att inte låta mötet ske 

slentrianmässigt. Hur den unika patienten blir bemött, sedd och uppmärksammad kan 

ha stor betydelse för hur patienten hanterar sin rädsla för recidiv. Vid 

uppföljningsbesök skulle ett skattningsformulär för rädsla för recidiv kunna vara till 

hjälp för sjuksköterskan (se förslag, bilaga D) för att dessa patienter skall fångas upp 

och kunna få adekvat hjälp och stöd. 

  

Det framkom att många patienter upplevde svårigheter att undvika tankarna på recidiv 

då de återkommande utsattes för påminnelse om cancersjukdom av media i form av 

tv, radio, dagstidningar och internet (Mutsaers et al. 2016; Ozakinci et al. 2018; 

Taylor et al. 2011). I dagens samhälle där informationsflödet är oändligt kan det vara 

svårt att styra över vilken information som den enskilde personen själv vill ta del av. 

Cancer är ett väldigt laddat ord och skapar mycket känslor hos de flesta. Det är 

oundvikligt att inte utsättas för ord, berättelser och handlingar kopplat till 

cancersjukdom. Att läsa om andras sorgliga historier om cancer kan undvikas men 

inte att någon står utanför köpcentret och säljer armband till förmån till 

cancerforskningen. Att via radio höra om reklam för privat cancersjukvård kan skapa 

starka känslor. Det är tydligt att sådana påminnelser kan utlösa en rädsla för recidiv.  

Patienter beskrev en ökad känslighet och en ständig uppmärksamhet över kroppsliga 

förändringar (Cheng et al. 2016; Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Ozakinci et 

al. 2018; Raphael et al. 2019; Roundtree et al. 2011; Sekse et al. 2010; Taylor et al. 

2011). Det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för att patienter som tidigare 

genomgått cancersjukdom kan ha en ökad känslighet för kroppsliga förändringar. 

Vanliga symtom som huvudvärk och trötthet kan ha varit det som tidigare föranledde 

cancerdiagnosen. Det framkommer i Ozga et al (2015) att dåligt bemötande av 

sjukvårdspersonal om rädsla för recidiv var kopplat till ökad ångest och minskad 

hoppfullhet. Enligt ICN:s etiska kod skall sjuksköterskan bemöta patienten med 
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respektfullhet, lyhördhet och medkänsla (ICN, 2012). Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan inte negligerar eller förlöjligar patientens upplevelse och oro. När 

personcentrerad vård praktiseras och vårdpersonal lyssnar och tar patientens 

uppfattning av situationen på allvar skapas tillit, förtroende och trygghet (Alharbi et 

al, 2014). Det är därför viktigt att sjuksköterskan alltid arbetar på ett personcentrerat 

sätt, är flexibel och när möjlighet finns göra de insatser som står i sjuksköterskans 

makt för att stilla oron.  

Rädsla för recidiv skapar emotionell och existentiell sårbarhet 

I litteraturstudiens resultat framkom det att efter genomgången cancerbehandling 

ställdes patienterna inför det faktum att medicinsk expertis är begränsad i sin förmåga 

att friskförklara de till 100 procent vilket resulterade i en emotionell och existentiell 

sårbarhet (Raphael et al. 2019; Rees, 2017; Roundtree et al. 2011; Sekse et al. 2010; 

Taylor et al. 2011). Många patienter upplevde otrygghet och osäkerhet efter avslutad 

behandling (Fang & Lee, 2016; Kyriaco et al. 2017; Rees, 2017). Det är viktigt att 

som sjuksköterska ha en förståelse för att patienter upplever en trygghet under aktiv 

behandling och att det kan skapa en känsla av existentiell sårbarhet när den är 

avslutad. Vetskapen om att det inte finns några garantier och ovissheten om recidiv 

kan skapa mycket tankar och känslor om framtiden, vilket även styrks i en studie av 

Ozga et al (2015). 

 

Tankar på ett eventuellt recidiv utlöste känslor som oro, ångest, stress och hopplöshet 

och dessa känslor skapade en emotionell sårbarhet. Det framkom att både patienters 

psykiska och fysiska hälsa påverkades (Cheng et al. 2016; Kyriaco et al. 2017; Sekse 

et al. 2010; Ozakinci et al. 2018; Mutsaers et al. 2016). Patienter som genomgått 

cancersjukdom kunde inte identifiera sig med varken sjuk eller frisk utan befann sig 

någonstans mittemellan (Raphael et al. 2019; Rees, 2017; Roundtree et al. 2011; 

Sekse et al. 2010; Taylor et al. 2011). Att leva med ovissheten om ett eventuellt 

recidiv resulterar i att patienten kan uppleva ohälsa. Enligt Erikssons (1996) 

beskrivning av individens hälsopositioner innebär det att personen befinner sig mellan 

position C, upplevd ohälsa och en känsla av illabefinnande trots frånvaro av sjukdom 

och position D, verklig och upplevd ohälsa då sjukdom förekommer (Eriksson, 

1996). För att dessa patienter skall fångas upp är det viktigt att sjuksköterskan har en 

helhetssyn och ser till psykiska och existentiella i samma grad som det fysiska. 

 

Rädsla för recidiv påverkar livskvalitén  

I litteraturstudiens resultat framkom att flera av patienterna kände ett starkt behov av 

och nästintill en besatthet av att undersöka sin egen kropp för att försäkra sig om att 

inget nytt uppkommit. En form av hantering av rädslan var att träffa sin läkare vid all 

nytillkommen smärta (Kyriaco et al. 2017; Mutsaers et al. 2016). Detta stärks också i 

en studie av Champagne, Ivers & Savard (2018) där det framkommer att patienter 

med en hög grad av rädsla för recidiv rådfrågade hälso- och sjukvården i större 

utsträckning än andra. Att patienter som har upptäckt sin cancer genom kroppsliga 
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förändringar såsom exempelvis knölar, känner ett starkt behov av att regelbundet 

undersöka sina kroppar är förståeligt. Trots att rädslan påverkar patientens 

livskvalitet, skulle det vara ohållbart för sjukvården att kontrollera alla dessa patienter 

i förebyggande syfte. Som sjuksköterska är det viktigt att ha en förståelse för 

patienternas oro. Alharbi et al (2014) framhåller att patienter kände trygghet i 

vetskapen om att dem blev lyssnade på och att deras oro togs på allvar. Möjligheten 

till att få uttrycka sina tankar och känslor samt att sjukvårdspersonalen hade en öppen 

förståelse för den unika patientens situation gav dem en inre frid (Alharbi et al, 2014). 

Här kan den enskilda sjuksköterskan vara behjälplig genom att lyssna och att visa 

förståelse. För att skapa förtroende och att behålla förtroendet är det av stor vikt att 

sjuksköterskan är ärlig och uppriktig i sitt bemötande och aldrig ger ett ogrundat svar. 

Om patienten känner tillit, trygghet och förtroende för sjuksköterskan och sjukvården 

kan det förbättra livskvaliteten för den enskilde patienten. 

 

En del patienter uttryckte att de inte förväntade sig något stöd från 

sjukvårdspersonalen angående deras tankar om rädsla för recidiv (Ozakinci et al. 

2018). De uttryckte att de dolde sin rädsla för omgivningen (Rees, 2017) och 

upplevde en känsla av ensamhet (Mutsaers et al. 2016). Detta stärks även i en studie 

av Ozga et al (2015) där det framkommer att många patienter upplever att de har 

otillräckligt stöd i att hantera sin rädsla för recidiv. Patienter uppgav att de kände sig 

obekväma att på egen hand ta upp sin rädsla för recidiv (Ozakinci et al. 2018; 

Roundtree et al. 2011), därför är det av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar 

detta. Feo et al (2017) belyser fem relationella aspekter som är förutsättningar för en 

god relation och personcentrerad vård. Det består i att skapa förtroende, fokusera, 

förekomma patientens behov, att ha kunskap samt att utvärdera. Om patienten har 

förtroende för sjuksköterskan och känner sig uppmärksammad kan det underlätta för 

patienten att berätta om sin rädsla för recidiv (Feo et al, 2017). Som Eriksson (1996) 

beskriver utgörs människan av kropp, själ och ande och därför måste sjuksköterskan 

se till helheten. Hälsa är inte heller något statiskt utan en process i rörelse som 

förändras över tid (Eriksson, 1996). Genom att vara lyhörd och uppmärksam och se 

individen före sjukdom kan sjuksköterskan fånga upp patienter som upplever rädsla 

för recidiv. Efter genomgången cancersjukdom erbjuds patienter kontakt med kurator 

(Cancercentrum, 2019) men patienten kan uppleva en större trygghet i att diskutera 

sin rädsla för recidiv med sin sjuksköterska. I det nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering finns bristfällig information om rädsla för recidiv och dess 

påverkan på hälsan (Cancercentrum, 2019).  

 

Konklusion och implikation 

I litteraturstudiens resultat identifierades flera faktorer som utlöste patienters rädsla 

för recidiv. Dessa faktorer var bland annat uppföljningsbesök, media, historier om 

andras cancersjukdom och kroppsliga förändringar. I resultatet framkom patienters 

tankar och känslor som resulterade i en emotionell och existentiell sårbarhet. Det 
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framkom också att rädsla för recidiv i hög utsträckning påverkade patienternas 

livskvalité och hade negativ inverkan på deras hälsa.  

Cancer är den näst dödligaste sjukdomen världen över. Överlevnadsstatistiken ökar 

och därför finns det en växande population patienter som genomgått cancersjukdom 

och lider av en rädsla för recidiv. Sannolikheten är stor att sjuksköterskan kommer att 

möta denna patientgrupp i sitt arbete inom all form av sjukvård. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad krävs kunskap och förståelse om hur 

rädslan för recidiv påverkar patientens hälsa. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

uppmärksammar faktorer hos patienter som kan associeras med rädsla för recidiv. 

Mer forskning krävs om hur sjuksköterskan kan stödja dessa patienter på ett adekvat 

sätt. Det behövs även inkludering av information om rädsla för recidiv i riktlinjerna 

för rehabilitering efter cancersjukdom. Patienter som genomgått cancersjukdom 

behöver informeras och bli medvetna om rädsla för recidiv och erbjudas stöd. Då det 

idag saknas validerade skattningsformulär för rädsla för recidiv i Sverige, bifogas i 

Bilaga C Tabell 4 ett förslag på skattningsformulär utformat av litteraturstudiens 

författare.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed PsycInfo 

Cancer  Neoplasms (MH) Neoplasms (Mesh) Neoplasms (TH) 

Rädsla för recidiv Fear of recurrence (fritext) Fear of recurrence (fritext) Fear of recurrence (fritext) 

Upplevelse  
Experienc* or perception 

(fritext) 

Experienc* or perception 

(fritext) 

Experienc* or perception 

(fritext) 

    



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

*Dubbletter från tidigare sökning. 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-04-02 Cinahl 

(MH "Neoplasms+") AND (fear of 

recurrence) AND (experienc* OR 

perception) 

 

Limits: 2008-2019, English 

 126 126 26 9 

2019-04-02 Pubmed 

"Neoplasms"[Mesh] AND (fear of 

recurrence) AND (experienc* OR 

perception) 

Limits: 2008-2019, English 

199 183(*16) 8 1 

2019-04-02 PsycInfo 

MAINSUBJECT.EXACT.EXPLO

DE("Neoplasms") AND (fear of 

recurrence) AND (experienc* OR 

perception*)  

Limits: 2008-2019, English 

133 119(*14) 3 0 

  Totalt: 458 428 37 10 

       



                                                                                                                                  BILAGA C 

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Cheng, H., Sit, J. W., & Cheng, K. K. (2016). Negative and positive life changes following 

treatment completion: Chinese breast cancer survivors’ perspectives. Supportive care in 

cancer, 24(2), 791-798. doi:10.1007/s00520-015-2845-z 

Land  

Databas 

Kina 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska positiva och negativa livsförändringar hos patienter som genomgått 

bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Innehållsanalys 

Urval 25 kvinnor mellan 41 och 69 år som varit fria från cancer mellan 6 månader och 15 år. 

Datainsamling Semistrukturella intervjuer 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades under två huvudkategorier. Transkripten 

lästes upprepade gånger för att systematiskt granska meningsfulla enheter med relevans för 

studien. Data jämfördes och kontrasterades. Den återkommande informationen i transkripten 

grupperades och kodades genom att använda deltagarnas egna ord så mycket som möjligt. Det 

resulterade i ett antal subkategorier. 

Bortfall Fanns inte.  

Slutsats  Alla patienterna i studien upplevde en rädsla för recidiv.  

 Patienterna såg ett eventuellt recidiv som svårhanterlig och att det skulle innebära 

katastrofala konsekvenser både psykiskt och fysiskt.  

 De smärtsamma och tuffa behandlingarna gjorde att flera hade svårt att tänka sig att gå 

igenom det igen.  

 Rädslan för recidiv utlöstes av olika faktorer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



                                                                                                                                  BILAGA C 

 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Fang, S. Y., & Lee, K. T. (2016). “From Patient to Survivor”: Women’s experience with breast 

cancer after 5 years. Cancer nursing, 39(3), E40-E48.doi: 10.1097/NCC.0000000000000283 

Land  

Databas 

Taiwan  

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att förstå livsupplevelser och omvårdnadsbehov hos kvinnor som 

genomgått bröstcancer för mer än fem år sen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval 13 kvinnor mellan 48 och 72 år som blivit diagnosticerade med bröstcancer minst 5 år tidigare 

utan recidiv. 

Datainsamling Djupgående intervjuer som varade mellan 40 och 90 min. Varje intervju spelades in och efter varje 

intervju antecknades icke-verbala uttryck. 

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades ordagrant. Innehållsanalysen utfördes individuellt av två forskare 

som läste materialet flertalet gånger. Initial kodning identifierade meningsfulla ord och innehåll. 

Nästa steg i kodningen inkluderade nyckelord och fraser och i ett sista steg utarbetades 

definitioner för varje tema. 

Bortfall Fanns inte. 

Slutsats  Patienterna upplevde att rädslan för recidiv utlöstes av återkommande påminnelser av 

olika slag.  

 Psykiska besvär på grund av rädslan för recidiv var något som en del drabbades av. 

 Behandlingen blev en trygghet.  

 En del patienter sökte information om förebyggande åtgärder för recidiv.  

 Livsstilsförändringar gjordes för att minska risken för recidiv.  

 Rädslan för recidiv påverkade livskvalitén. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



                                                                                                                                  BILAGA C 

 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Kyriacou, J., Black, A., Drummond, N., Power, J. & Maheu, C. (2017). Fear of cancer recurrence: 

A study of the experience of survivors of ovarian cancer. Canadian Oncology Nursing Journal, 

27(3), 236-250. doi: 10.5737/23688076273236242 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att förstå rädslan för recidiv genom upplevelser av överlevare av äggstockscancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Latent innehållsanalys 

Urval 12 kvinnor över 18 år som genomgått äggstocks-eller äggledarcancer. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys De ljudinspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Line-by-line-kodning användes för att 

bryta ner data och identifiera nyckelord och fraser. En innehållsanalys gjordes sedan för att 

systematiskt analysera teman och mönster som framkommer i det narrativa innehållet. 

Bortfall Fanns inte.  

Slutsats  Patienter kände en osäkerhet om dem skulle upptäcka om cancern var tillbaka, en 

osäkerhet i kroppsliga förändringar. Var det bara vanliga gaser i magen eller vanlig 

huvudvärk, eller var det tecken på recidiv? 

 Osäkerheten hanterades på olika sätt. En del tog det bra, andra krävde svar. 

 Uppföljningsbesök var en utlösande faktor för rädsla för recidiv. Tiden innan besöken 

beskrevs som en mardröm och ledde till sömnsvårigheter, oro, ångest, stress och fysiska 

symtom. 

 Patienter såg cellgiftsbehandlingen som en säkerhetsåtgärd efter kirurgi. 

 Ett flertal copingstrategier identifierades av patienterna som hjälpte dem att hantera sin 

rädsla för recidiv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



                                                                                                                                  BILAGA C 

 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Mutsaers, B., Jones, G., Rutkowski, N., Tomei, C., Leclair, C. S., Petricone-Westwood, D., & 

Lebel, S. (2016). When fear of cancer recurrence becomes a clinical issue: a qualitative analysis of 

features associated with clinical fear of cancer recurrence. Supportive care in cancer, 24(10), 

4207-4218. doi: 10.1007/s00520-016-3248-5 

Land  

Databas 

Kanada  

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka de potentiella kännetecknen för rädsla för recidiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

 

Urval 19 kvinnor och 21 män som genomgått behandling för bröst, prostata, lung- eller colorektal 

cancer. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Varje transkriberades ordagrant och analysen genomfördes genom användning av NVivo 10. 

Bortfall Fanns inte.  

Slutsats  Känslor av ensamhet upplevdes.  

 En del patienter upplevde att ett eventuellt recidiv skulle resultera i döden.  

 Rädslan för recidiv gjorde sig påmind av olika faktorer.  

 Patienter upplevde att rädslan för recidiv gav psykiska symtom.  

 Ovisshet inför framtiden var något som flera patienter upplevde.  

 Olika sätt att hantera rädslan för recidiv identifierades. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



                                                                                                                                  BILAGA C 

 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Ozakinci, G., Swash, B., Humphris, G., Rogers, S. N., & Hulbert‐Williams, N. J. (2018). Fear of 

cancer recurrence in oral and oropharyngeal cancer patients: An investigation of the clinical 

encounter. European journal of cancer care, 27(1), e12785. doi:10.1111/ecc.12785 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter som genomgått huvud-och nackcancer uttrycker sin rädsla 

för recidiv under uppföljningar, undersöka hur hälso-och sjukvårdspersonal uppmärksammar 

rädslor för recidiv och undersöka hur överlevare upplever denna interaktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Fem män och sex kvinnor mellan 55 och 87 år som genomgått behandling för huvud- och 

nackcancer. Alla hade avslutat sin behandling och var vid tidpunkten för studien friskförklarade. 

Datainsamling Ljudinspelade konsultationer och semisstrukturerade intervjuer 

Dataanalys De ljudinspelade konsultationerna och intervjuerna transkriberades ordagrant. Transkripten 

analyserades individuellt av två av författarna och diskuterades sedan gemensamt med en tredje 

författare.  En innehållsanalys gjordes sedan för att systematiskt analysera teman och mönster. 

Bortfall Fanns inte. 

Slutsats  Patienter uppmärksammade en rad olika saker som triggade deras rädsla för recidiv. Det 

var både externa och interna triggers.  

 Det framkom att minsta kroppsliga förändring var starkt kopplat till tanken på recidiv.  

 Patienterna upplevde återkommande påminnelser.  

 Positivitet var ett sätt att hantera rädslan för recidiv.  

 En del patienter ifrågasatte sin egen förmåga att fysiskt och psykiskt genomgå 

cancerbehandlingen igen.  

 Patienter kände sig obekväma att på eget initiativ ta upp sin rädsla för recidiv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



                                                                                                                                  BILAGA C 

 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Raphael, D., Frey, R., & Gott, M. (2019). The nature and timing of distress among post‐treatment 

haematological cancer survivors. European journal of cancer care, e12951. 

doi:10.1111/ecc.12951  

Land  

Databas 

Nya Zeeland  

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka när och hur psykosocial ångest upplevs bland patienter som genomgått 

hematologisk cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Innehållsanalys 

Urval 10 män och 13 kvinnor mellan 33 och 77 år som avslutat behandling för hematologisk cancer 2-8 

år tidigare 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer via telefon eller personligt möte.  

Dataanalys Datan spelades in och transkriberades. Transkripten lästes tre gånger och organiserades sedan med 

hjälp av NVivo. Datan analyserades sedan i sex faser. 

Bortfall Fanns inte.  

Slutsats  Det fanns en osäkerhet i om cancern verkligen var borta och de flesta patienterna 

upplevde ångest relaterat till rädslan för recidiv.  

 Patienterna var mycket mer uppmärksamma på kroppsliga förändringar.  

 Regelbundna kontroller av sjukvården var tryggt för en del och ångestfyllt för andra.  

 En del upplevde att dem inte skulle klara av ett recidiv varken fysiskt eller psykiskt. 

 Patienter upplevde att dem inte alltid hade någon att prata med som kunde hjälpa dem 

hantera sin rädsla för recidiv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 7 

 

 

Referens Rees, S. (2017). ‘Am I really gonna go sixty years without getting cancer again? ’Uncertainty and 

liminality in young women’s accounts of living with a history of breast cancer. Health:,21(3), 

241-258.  doi:10.1177/1363459316677628 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska unga kvinnors upplevelser efter att ha genomgått bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 20 kvinnor mellan 18 och 44 år med diagnosticerad bröstcancer de senaste 10 åren som fullföljt 

sin behandling. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Analyserades enligt Charmaz riktlinjer för grounded theory och datan kodades i tre faser. 

Bortfall Fanns inte. 

Slutsats  Efter avslutad behandling upplevde flera patienter att dem förväntades må bra och känna 

sig glada, men istället kände dem sig känslomässigt och existentiellt sårbara.  

 Risken för recidiv var något dem reflekterade över.  

 Unga patienter upplevde tanken på ett förkortat liv och död särskilt svårt.  

 Patienterna insåg att dem kommer att få leva med ovissheten om ett eventuellt recidiv då 

dem aldrig kommer att kunna bli 100 procent friskförklarade. Dem kunde inte identifiera 

sig som varken frisk eller sjuk.  

 Rädslan för recidiv doldes för omgivningen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



                                                                                                                                  BILAGA C 

 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Roundtree, A. K., Giordano, S. H., Price, A., & Suarez-Almazor, M. E. (2011). Problems in 

transition and quality of care: perspectives of breast cancer survivors. Supportive care in 

cancer, 19(12), 1921-1929. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska patienter som genomgått bröstcancers uppfattningar och attityder till 

utnyttjande av sjukvården, screening och informationsbehov. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 33 kvinnor mellan 42-75 år som avslutat sin behandling för bröstcancer och utan recidiv. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom 8 fokusgrupper som pågick i 2 timmar. I varje fokusgrupp var det 

mellan 2-10 deltagare. Varje fokusgrupp spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Datan analyserades i tre steg enligt Grounded theory-metoden. 

Bortfall Fanns inte. 

Slutsats  Flera patienter upplevde en större oro för alla kroppsliga förändringar och kände ett stort 

behov av en konsultation med sin onkolog då dem upplevde att primärvården inte hade 

samma kunskap.  

 En del patienter såg sig själva som livslånga cancerpatienter.  

 Rädslan för recidiv var starkt kopplat till uppföljningsbesök och väntan på provsvar. 

 Patienter gjorde livsstilsförändringar och tog bättre hand om sig. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 9 

 

 

Referens Sekse, R. J. T., Raaheim, M., Blaaka, G., & Gjengedal, E. (2010). Life beyond cancer: women’s 

experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian journal of caring 

sciences, 24(4), 799-807. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00778.x 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet var att skapa en djupare förståelse för kvinnors upplevelse fem år efter genomgången 

gynekologisk cancer och deras erfarenhet av cancervård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Hermeneutisk-fenomenologisk design 

Urval 16 kvinnor mellan 39 och 66 år som genomgått gynekologisk cancer och var fria från recidiv och 

metastaser. 

Datainsamling Djupgående intervjuer i ett enskilt rum på sjukhuset som varade mellan 60-180 min. 

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades ordagrant av den förste författaren. Analysen gjordes gemensamt 

av alla författare genom kondensering av meningar och en narrativ struktur. 

Bortfall Fanns inte. 

Slutsats  Uppföljningsbesök och provresultat var kopplat till ångest och rädsla för recidiv. 

 Patienter upplevde en konstant uppmärksamhet på kroppsliga symtom och förändringar 

som skulle kunna innebära ett recidiv.  

 En del upplevde att oron och rädslan för recidiv var något dem fick leva med resten av 

livet och upplevde ovisshet inför framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Taylor, C., Richardson, A., & Cowley, S. (2011). Surviving cancer treatment: an investigation of 

the experience of fear about, and monitoring for, recurrence in patients following treatment for 

colorectal cancer. European Journal of Oncology Nursing, 15(3), 243-249.  

doi:10.1016/j.ejon.2011.03.010 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att förklara hur rädsla för recidiv kan påverka individers återhämtning efter 

kurativ behandling av colorektal cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Grounded theory 

Urval 16 deltagare som hade genomgått kirurgisk kurativ behandling för colorektal cancer. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer upp till 4 gånger under det första året efter operation. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Data analyserades enligt grounded theory metoden och med hjälp av datorprogrammet NVivo. 

Genom analysen användes en konstant jämförande analysmetod. 

Bortfall Fanns inte.  

Slutsats  Patienter upplevde sig aldrig som 100 procent friska och även om risken var liten för 

recidiv, fanns möjligheten alltid där.  

 Gemensamt för patienterna var den kroppsliga uppmärksamheten, vilket inte alltid 

minskade oron utan tvärtom triggade rädslan för recidiv. En del blev nästan besatta av att 

dagligen undersöka sin kropp.  

 All form av värk och smärta som tidigare inte ifrågasatts, triggade rädslan för recidiv.  

 Patienter utsattes för återkommande påminnelser.  

 Livsstilsförändringar gjordes, även förändringar utan vetenskaplig grund. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Tabell: 4 

Förslag på skattningsformulär för Rädsla för recidiv 

1. I vilken utsträckning oroar du dig för att cancern ska komma tillbaka?  

|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| 

0                                                                   5                                                                10 

 

2. Hur ofta har du dessa tankar?  

|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| 

0                                                                   5                                                                10 

 

3. Hur länge varar dessa tankar? 

|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| 

0                                                                   5                                                                10 

 

 

4. I vilken utsträckning påverkar oron ditt dagliga liv?  

 

|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| 

0                                                                   5                                                                10 

 

5. I vilken grad upplever du att du har någon att prata om din oro med? 

|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| 

0                                                                   5                                                                10 
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