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Datum Sökord Inklusionskriterier Antal träffar Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

CINAHL 2007-10-02 Cancer diagnosis 
AND emotions 

Abstract, research 
article, age 19-44 

7 4 4 
 

2 
 

PubMed 2007-10-02 Newly cancer 
diagnosis AND 
coping AND 
emotions 

Abstract, adult – 
19-44, 5 years 

11 4 2 1 

PubMed 2007-10-02 Coping AND onset 
AND cancer 

Abstract, adult – 
19-44 

10 3 1 1 

CINAHL 2007-10-10 Cancer diagnosis 
AND coping 
strategies 

Abstract available, 
research article, 
2002-2007 

9 5 3 2 

PubMed 2007-10-10 Coping strategies 
AND cancer 
journey 

Abstract, adult – 
19-44, 5 years 

2 1 1 1 

PubMed 2007-10-10 Coping AND 
breast cancer 
diagnosis AND 
emotions 

Abstract, adult – 
19-44, 5 years 

48 7 1 1 

CINAHL 2007-11-20 Social support 
AND cancer AND 
coping strategies 

Abstract, research 
article, 2002-2007 

30 5 1 1 

PubMed 2007-11-20 Coping strategies 
AND cancer AND 
stressors 

Abstract, adult – 
19-44, 5 years 

6 4 1 1 

PubMed 2007-11-20 Coping strategies 
AND cancer AND 
acceptance 

Abstract, adult – 
19-44, 5 years 

12 3 1 1 

Manuell sökning 
Journal of 
Advanced Nursing 

      2 

Manuell sökning 
Oncology Nursing 
Forum 

      1 



 

Artikelöversikt        Bilaga 2 
 
Pub. år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Kanada 

Edgar, L., & 
Watt, S. 

Nucare, a coping skills 
training intervention for 
oncology patients and 
families: Participants’ 
motivations and 
expectations. 

Att se förhållandet 
mellan intention, 
själveffektivitet och tro 
som komponenter för 
cancerpatienter som ska 
få hjälp att lära sig 
copingstrategier genom 
att delta i 
Nucareprogrammet. 

Kvalitativ och kvantitativ. 
Deltagarna var 20 
patienter som fått en 
cancerdiagnos. 
De medverkade vid två 
utbildningstillfällen och 
2-4 månader senare 
svarade de på 
frågeformulär. 

Studien visar att det finns ett samband 
mellan användningen av Nucareboken, en 
ökning av egen motivation samt tron att 
coping är en viktig del för att uppnå 
livskvalitet. Två saker är speciellt viktiga: 
nya copingstrategier måste övas in samt 
att det är de små tankeändringarna som 
ger resultat. 

Medel 

2007 
USA 

Gonzalez, 
L.O., & 
Lengacher, 
C.A. 

Coping with breast 
cancer: A qualitative 
analysis of reflective 
journals. 

Att undersöka vilka 
reaktioner en 
bröstcancerdiagnos och 
dess behandling 
framkallar samt vilka 
copingstrategier som 
används. 

Kvalitativ metod. Skrivna 
reflektiva dagböcker av 8 
kvinnliga patienter med 
bröstcancer, 44-71 år. 

De som skrev långa berättelser var de 
som använt copingstrategin emotionellt 
undvikande, d.v.s. de som inte delat med 
sig av sina känslor tidigare och de som 
upplevde bristfällig stöttning. För dessa 
kvinnor fungerade dagboken som en 
”självupptäckt” av reaktionen och 
känslorna kring bröstcancern och dess 
behandling. 

Bra 

2005 
Japan 

Iwamitsu, Y., 
Shimoda, K., 
Abe, H., Tani, 
T., Okawa, M., 
& Buck, R. 

The relation between 
negative emotional 
suppression and 
emotional distress in 
breast cancer diagnosis 
and treatment, 

Att belysa skillnader i 
känslomässig stress 
mellan de som uttrycker 
sina känslor och de som 
håller inne med dem. 

Kvantitativ metod. 
Frågeformulär fylldes i av 
91 patienter som skulle 
genomgå biopsi. De 14 
kvinnor som hade malign 
tumör följdes senare upp 
med två formulär till. 
POMS questionnaire & 
Courauld Emotional 
Control Scale (CECS) 
användes.   

Att prata om både negativa och positiva 
känslor sänker stressnivån hos 
patienterna. För stunden kan det fungera 
med copingstrategin emotionell 
suppression men i längden måste 
känslorna få komma ut. De som öppet 
talar om sina upplevelser mår bättre än de 
som inte gör det.   

Bra 

 
 
 
 
Pub. år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 



 

Pub. år 
Land 

Författare Titel Syfte Metod Urval Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Sverige 

Jakobsson, S., 
Horvath, G., & 
Ahlberg, K. 

A grounded theory 
exploration of the first 
visit to a cancer clinic – 
Strategies for achieving 
acceptance. 

Att undersöka 
patienters upplevelser 
efter första besöket på 
en cancerklinik. 
 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. Studien 
utfördes genom 
semistrukturerade 
intervjuer på nio patienter, 
4 män och 5 kvinnor, som 
nyss fått diagnosen 
cancer. Deltagarna var 
mellan 41-80 år samt hade 
olika sorters cancer. 

Studien redovisar den process som visar 
hur patienter kan nå acceptans över den 
påverkan som en cancerdiagnos kan ha på 
patientens liv. Fem olika kategorier var 
viktiga för att nå acceptans. De var: 
agerande, kunskap, respekt, kontinuitet 
och förtroende till vårdpersonal. 

Bra 

2000 
Finland 

Kyngäs, H., 
Mikkonen, R., 
Nousiainen, 
E.-M., 
Rytilahti, M., 
Seppänen, P., 
Vaattovaara, 
R., et al. 

Coping with the onset 
of cancer: Coping 
strategies and resources 
of young people with 
cancer. 

Att beskriva vilka 
copingstrategier och 
resurser som används 
av vuxna och unga 
vuxna som drabbats av 
cancer. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 14 
patienter mellan 16-22 år 
som haft cancer (olika 
sorter) i minst 2 månader. 
8 kvinnor, 6 män. 

Tre sorters coping används av 
patienterna: Känslofokuserad, 
värderingsfokuserad & 
problemfokuserad. Huvudpunkterna var 
socialt stöd, tron på tillfrisknande och att 
komma tillbaka till normalt liv. Många 
uttryckte att de upplevt bristfälligt stöd 
från vårdpersonalen. 

Bra 

2002 
Norge 

Landmark, 
B.T., & Wahl, 
A. 

Living with newly 
diagnosed breast 
cancer: A qualitative 
study of 10 women 
with newly diagnosed 
breast cancer. 

Att beskriva 
upplevelsen av att leva 
med bröstcancer utifrån 
10 kvinnors perspektiv.   

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 
Intervjuer med 10 kvinnor 
över 20 år (39-69) med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer. 

Livsvilja är centralt för att orka leva med 
bröstcancer. Förståelse för hur kvinnor 
upplever sin nya och ändrade situation är 
viktig för att sjuksköterskorna ska kunna 
stötta genom processen. Ssk behöver 
kunskapen för att kunna assistera kvinnor 
och deras familjer i utvecklingen av 
copingstrategier. 

Bra 

2007 
USA 

Lauver, D.R., 
Connolly-
Nelson, K., & 
Vang, P. 

Stressors and coping 
strategies among female 
cancer survivors after 
treatment. 

Att identifiera upplevda 
stressorer samt vilka 
copingstrategier som 
används av kvinnor i 
slutet av 
cancerbehandlingen.  

Kvalitativ och kvantitativ 
metod. I studien deltog 51 
patienter i åldrarna 34-77. 
Problem Checklist 
användes för att mäta 
stressorer och Brief 
COPE för att mäta 
coping. Öppna frågor om 
stressorer och coping 
ställdes även till 
patienterna. 

Grundläggande stressorer i slutet av 
behandlingen var: känslor av osäkerhet 
kring behandling och uppföljning samt 
attityder till sin egen kropp och tankar 
kring döden. De copingstrategier 
patienterna använde mest var: acceptans, 
religion samt distraktion. Vårdpersonal 
kan guida patienter i deras coping genom 
erfarenheter från tidigare patienters 
copingstrategier.  

Bra 



 

2005 
Stor- 

britannien 
och 

Tyskland 

Luszczynska, 
A., Mohamed, 
N.E., & 
Schwartzer, R. 

Self-efficacy and social 
support predict benefit 
finding 12 months after 
cancer surgery: The 
mediating role of 
coping strategies. 

Att se om det går att 
förutspå fördelar efter 
avlägsnandet av en 
tumör genom 
assimilativa och 
ackomodativa 
copingstrategier, 
själveffektivitet och 
erhållet socialt stöd.  

Kvantitativ metod. Totalt 
97 patienter, i åldrarna 
22-89 år, deltog i alla tre 
mätningarna som utfördes 
genom frågeformulär. 
Själveffektivitet och 
erhållet av socialt stöd 
fastställdes en månad 
efter operationen. 
Copingstrategier 
fastställdes efter sex 
månader och fördelarna 
efter elva månader.  

Studien karaktäriserade fyra kategorier av 
fördelar. De var: personlig växt, 
acceptans av livet inte blir precis som 
förut, ödmjukhet mot medmänniskor samt 
förbättrade sociala förhållanden. 
Effekterna av själveffektivitet av att 
acceptera att livet inte blir som förut 
påverkades av ackomodativ coping 
medan själveffektiviteten på personlig 
utveckling och ödmjukhet mot 
medmänniskor påverkades av assimilativa 
copingstrategier. 

Bra 

2007 
USA 

Manuel, J.C., 
Burwell. S.R., 
Crawford, 
S.L., 
Lawrence, 
R.H., Farmer, 
D.F., Hege, A. 
et al. 

Younger women’s 
perceptions of coping 
with breast cancer. 

Att undersöka vilka 
copingstrategier som 
används av kvinnor 
som fått 
bröstcancerdiagnos. 

Kvantitativ och kvalitativ. 
201 kvinnliga patienter, 
50 år eller yngre. 
Frågeformulär med 32 
kvantitativa och 7 öppna 
kvalitativa frågor 
besvarades.   

Copingmallar kan användas men de måste 
individanpassas. Alla strategier finns inte 
med. De som används mest är positivt 
tänkande och att göra förändringar. 

Bra 

2007 
Kanada 

Miedema, B., 
Hamilton, R., 
& Easley, J. 

From “invincibility” to 
“normalcy”: Coping 
strategies of young 
adults during the cancer 
journey. 

Att förstå unga 
cancerpatienters 
upplevelser genom 
intervjuer. 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 
Intervjuer. Tre centrala 
fenomen uppkom vid 
databearbetningen: 
Försenad diagnos, 
stöttning och stöd samt 
copingstrategier. De valde 
att koncentrera sig på 
copingstrategierna. 15 
patienter, 21-43 år både 
män och kvinnor.   

Patienterna använde olika 
copingstrategier för att hantera 
cancerdiagnosen, pågående behandling 
och fortsatt behandling. Strategierna 
skilde sig åt mellan olika stadier i 
sjukdomen och berodde också på hur 
patienternas tidigare liv varit. Ett allmänt 
mål var att kunna återgå till ”normalt liv”. 

Bra 
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2006 
Israel 

Rassin, M., 
Levy, O., 
Schwartz, T., 
& Silner, D. 

Caregivers’ role in 
breaking bad news: 
Patient’s, doctors and 
nurses points of view. 

Att identifiera 
vårdgivares ansvar när 
dåliga besked ges första 
gången till patienter 
med cancer och att 
utvärdera beskedets 
effekter på patienten. 
Utifrån 3 perspektiv: 
Patientens, läkarens och 
sjuksköterskans.    

Kvantitativ metod, 51 
patienter, 51 ssk och 50 
läkare fyllde i formulär 
innehållande 35 ämnen.   

Patienter, läkare och sjuksköterskors 
sysätt på att erhålla alternativt ge ett svårt 
besked. När dåliga besked ges till en 
patient är det viktigt med familjens och en 
sjuksköterskas närvaro. Detta gör att 
patienten känner stöd och har möjlighet 
att ställa följdfrågor senare. Den muntliga 
informationen bör kompletteras med 
skriftlig. 

Bra 

2003 
Australien 

Schofield, 
P.E., Butow, 
P.N., 
Thompson, 
J.F., Tattersall, 
M.H.N., 
Beeney, L.J., 
& Dunn, S.M. 

Psychological 
responses of patients 
receiving a diagnosis of 
cancer. 

Att fastställa vilka av de 
i litteraturen 
rekommenderade 
kommunikations- 
strategierna som är 
optimala att använda till 
patienter som får 
cancerdiagnos. 

Kvantitativ metod. 
109 patienter, i åldrarna 
19-88, fyllde i 
frågeformulär i tre 
omgångar. Första 
omgången handlade 
frågorna om 
kommunikation och de 
två sista även om psykiskt 
välbefinnande 17 månader 
efter diagnos. 

Att ge svåra besked är en svår och 
stressande uppgift för budbäraren. 
Studien visar att användandet av 
litteraturen rekommenderade 
kommunikationsstrategier kan gynna 
patienterna på kort och lång sikt. 

Bra 

2003 
Australien 

Wilkes, L.M., 
O´Baugh, J., 
Luke, S., & 
George, A. 

Positive attitude in 
cancer: Patients’ 
perspectives. 

Att beskriva vilken 
betydelse det har för 
patienter som genomgår 
cancerbehandling att ha 
en positiv inställning. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer gjordes med 11 
patienter, 38-71 år 8 
kvinnor 3 män med olika 
sorters cancer. 

Att patienterna bör leva i nuet, vara 
positiva och ta kontroll, inte fokusera på 
framtiden. Den positiva inställningen ska 
komma från patienten och sedan stärkas 
av andra. Människorna och omgivningen 
runt patienten har stor inverkan på dennes 
inställning. 

Bra 

2004 
Stor- 

britannien 

Winterbottom, 
A., & 
Harcourt, D. 

Patient’s Experience of 
the Diagnosis and 
Treatment of Skin 
Cancer. 

Att undersöka 
patienters tidiga 
upplevelser av 
hudcancer, hur de 
tacklar diagnosen samt 
att ge förslag till 
förbättringar inom 
vården. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 8 män och 
8 kvinnor med hudcancer 
(3 olika sorter). 24-90 år. 
Tid sedan diagnos 3-48 
månader. 

Patienter med hudcancer bör inte 
uppfattas som en homogen grupp utan en 
grupp med olika sorters diagnoser, 
prognoser vilket i sin tur leder till olika 
konsekvenser och upplevelser för 
patienterna. Individuell information 
viktig. 

Bra 

 


