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Det innebär att ungefär var tredje svensk kommer att drabbas av 
cancer under sitt liv. Ett cancerbesked framkallar starka känslor 
hos patienten. För att kunna bemästra känslorna samt hantera 
situationen tillämpar patienten någon form av coping. I svensk 
forskningslitteratur beskrivs coping som vad en person gör för att 
handskas med olika stressorer i vardagen samt vilka resurser 
personen i fråga har för att ta sig an problemen. Syftet med 
studien var att belysa patienters användande av copingstrategier 
vid cancerdiagnos samt vårdpersonalens delaktighet i 
copingprocessen. Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
Artikelsökningar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed samt 
manuellt. Slutligen utsågs 14 artiklar att delta i studiens resultat. I 
resultatet framkom att flertalet av de patienter som insjuknat i 
cancer, upplever en kontrollförlust. Coping har positiv påverkan 
på patientens möjligheter att upprätthålla alternativt återfå 
kontroll över situationen. Forskning visar att vidareutveckling av 
gamla alternativt utveckling av nya copingstrategier leder till att 
patienten får lättare att bearbeta och acceptera de förändringar 
som cancern medför. Vårdpersonalens roll i copingprocessen är 
att med hjälp av sina kunskaper och färdigheter kunna se 
patientens individuella behov, ta tillvara på patientens resurser 
samt stötta patienten i processen. Det är angeläget för 
vårdpersonalen att öka sin medvetenhet gällande copingstrategier 
samt hjälpa patienten att få förståelse för sin individuella 
situation, sina reaktioner och sina val av copingstrategier. Målet 
med coping är att patienten ska kunna återgå till ett så normalt liv 
som möjligt, alternativt acceptera sin situation.  
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Abstract:  Every year approximately 50,000 people in Sweden become ill with 

cancer. This means that one-third of the population in Sweden will 
receive a diagnosis of cancer at some point during their lifetime. A 
cancer diagnosis evokes dramatic feelings in a patient. In order to 
process their feelings and handle the situation, patients apply some 
form of coping. In Swedish medical literature coping is described as 
“that which a person does to handle different stress factors in every day 
life as well as the resources the person in question possesses to be able 
to approach a problem.” The purpose of this study is to illuminate the 
patient’s application of coping strategies in relation to a cancer 
diagnosis as well as the nursing staff’s participation in the coping 
process. This study is literature-based, supported by research from a 
total of 14 articles found manually and in the CINAHL and PubMed 
databases. The results show that a majority of cancer patients 
experience a loss of control and that coping has a positive affect upon 
their ability to maintain or regain control over the situation. Research 
also shows that the further development of older techniques and/or the 
development of new coping strategies help patients to better process 
and accept the changes cancer brings. The role of the nursing staff in 
the coping process is, with the aid of their knowledge and experience, 
to be able to see the patient’s individual needs, make use of the 
patient’s own resources and to give support in the process. It is of great 
urgency that professionals in the nursing field increase their awareness 
concerning coping strategies so that they in turn are able to effectively 
help patients to gain understanding for their individual situations, their 
reactions and their choices concerning coping strategies. The goal of 
coping is to allow the patient to return to a daily life that is as close to 
normal as possible, alternatively, to come to accept the present 
situation. 
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Inledning 
 
Forskare har fram till idag upptäckt ca 200 olika sorter av cancer. I Sverige insjuknar varje år 
omkring 50 000 människor i någon av dessa cancersorter (Cancerfonden, 2007). Därmed 
kommer ungefär var tredje svensk att drabbas av cancer under sitt liv. Drygt hälften av alla 
människor som insjuknar kan dock botas och bli friskförklarade (Strang, 2004; Cancerfonden, 
2007). Ett cancerbesked framkallar starka känslor hos patienten. Dessa känslor kan vara svåra 
att hantera. Om patienten dessutom behöver lägga sitt liv i okända händer och lita fullt på 
andra människor, kan balansen i patientens liv rubbas. En osäkerhet inför framtiden finns hela 
tiden i patientens bakhuvud och skapar otrygghet (Rydén & Stenström, 2000). 
 
Copingstrategier är medvetna och/eller omedvetna strategier (Strang, 2004) som används för 
att bemästra en svår situation (Wettergren, 2007). Varje person har sina egna copingstrategier 
(Rydén & Stenström, 2000). Eftersom copingstrategier är individanpassade är det av vikt att 
vårdpersonalen har kunskap i hur olika copingstrategier kan se ut för att kunna ge maximalt 
stöd till den enskilda patienten (Jahren Kristoffersen (red.), 2005). Ämnet till litteraturstudien 
valdes för att ytterligare belysa patienters copingstrategier efter erhållandet av en 
cancerdiagnos. För sjuksköterskor är det viktigt att förstå patienters beteende i svåra 
situationer, som till exempel i samband med svåra besked.  
 
 
Bakgrund 
 
Cancer uppstår genom onormal celltillväxt som bildar en tumör. En tumör är antingen 
godartad (benign) eller elakartad (malign). Endast de maligna tumörerna kallas cancer. 
Cancerceller har förmågan att sprida sig till andra organ och vävnader (Strang, 2004) och 
bilda så kallade metastaser (Cancerfonden, 2007).  
 
Trots människors vetskap om att cancer är en vanligt förekommande sjukdom kommer en 
cancerdiagnos ofta som en chock. Den chocken kan leda till en krisreaktion hos den drabbade 
individen. En krisreaktion kan delas in i fem faser som patienten antingen går igenom steg för 
steg eller pendlar mellan. Den första fasen vid en kris är chockfasen, som präglas av kraftiga 
känsloreaktioner. När chocken lättar tar reaktionsfasen vid med känslor som ilska, rädsla och 
ångest. I denna fas kan patienten använda medvetna och/eller omedvetna strategier (Strang, 
2004), så kallade copingstrategier, för att bemästra sin situation (Wettergren, 2007). Valet av 
olika copingstrategier grundar sig i den enskilda patientens personlighet (Valliant, 1977, 
refererad i Rydén & Stenström, 2000). Då cancer rent medicinskt kan variera i svårighetsgrad 
gällande diagnos, behandling och prognos påverkar även detta patientens val av 
copingstrategier (Hellbom, 2007). Nästa fas i krisreaktionen är oftast realitetsanpassnings-
fasen som kan inträda då behandlingen mot cancern påbörjas. Patienten inser nu ofta vad som 
hänt och upplever att verkligheten hinner ikapp. I slutet av behandlingen är det vanligt att 
bearbetningsfasen tar vid och patienten inser att cancern varit en kamp på liv och död. I sista 
fasen, nyorienteringsfasen inser patienten att livet aldrig blir som förut, patienten gör 
omvärderingar och funderar mycket över vad som egentligen är betydelsefullt i livet (Strang, 
2004).  
 
Coping har varit ett begrepp sedan 1960-talet då psykologen Richard Lazarus började studera 
hur människor beteendemässigt och kognitivt handskas med stressfyllda situationer samt vilka 
resultat användandet av coping har för den enskilda individen. (Carlsson (red.), 2007). Coping 
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är ett komplext ord som innefattar många olika delar. Forskare har länge försökt översätta 
ordet till svenska, men de har inte hittat något svenskt ord som gör ordet coping rättvisa. I 
svensk forskningslitteratur är coping därför ett allmänt vedertaget ord som beskriver vad en 
person gör för att handskas med olika stressorer i vardagen samt vilka resurser personen i 
fråga har för att ta sig an problemen (Hellbom, 2007).  
 
Användandet av copingstrategier ökar förutsättningarna för patienten som insjuknat i cancer 
att ta sig igenom krisreaktionen och sjukdomstiden (Birgegård & Glimelius, 1998). Jahren 
Kristoffersen (red.) (2005) menar att coping går ut på att patienten skall lyckas fjärma, 
minska, bemästra eller finna sig i de stressorer som uppstår. Det är patientens personliga 
tankar om sin aktuella situation som styr upplevelserna av olika stressorer. ”Ett samspel 
mellan faktorerna hos personen själv och situationen avgör hur han eller hon reagerar och 
handlar, det vill säga vilken copingstrategi han eller hon väljer” (Jahren Kristoffersen (red.), 
2005, s. 212). Med hjälp av coping kan patienten uppleva att krisen blir hanterbar eller att den 
går att lösa. Coping medverkar även till att minska de negativa känslorna hos patienten 
(Cramer, 1998, refererad av Hellbom, 2007).  
  
Det finns många olika copingstrategier. Folkman och Lazarus (1984, refererad i Rydén & 
Stenström, 2000) väljer att i huvudsak utgå från två huvudgrupper, emotionell och 
probleminriktad coping. Första reaktionen vid erhållandet av en cancerdiagnos är ofta 
emotionell och hanteras därmed genom emotionell coping. Med emotionell coping menas att 
patienten försöker vidmakthålla hopp och psykisk styrka. Likaså ingår i den emotionella 
copingen strategier som att lindra lidandet genom att mentalt minimera eller helt skjuta bort 
problemen. När patienten sedan känner att problemet går att behärska emotionellt kan 
copingstrategin övergå till att bli mer probleminriktad. Med probleminriktad coping menas 
praktiska och fysiska strategier som patienten använder sig av för att ta sig an problem som 
uppkommer i den aktuella situationen (Rydén & Stenström, 2000).  
 
Ibland kan en kombination av emotionell och probleminriktad coping användas. Dock finns det 
en risk att den ena copingstrategin kommer i vägen för den andra. Till exempel om en kvinna 
förnekar knölen hon känner i sitt ena bröst och avvaktar med att uppsöka läkare på grund av 
oro för att det kan vara en cancertumör. Således hindrar den emotionella copingen den 
probleminriktade, eftersom kvinnans oro över att eventuellt ha drabbats av bröstcancer gör att 
hon förskjuter problemet för att kunna bemästra sin situation. En probleminriktad 
copingstrategi skulle i detta fall kunna vara att uppsöka läkare för att göra en undersökning och 
få ett svar (Rydén & Stenström, 2000). 
 
Enligt Rydén och Stenström (2000) kan en kris resultera i att patienten blir tvungen att göra 
vissa förändringar i sitt levnadssätt. Förändringarna kan medföra att patienten behöver tala 
med en utomstående person, exempelvis någon i vårdpersonalen. Vårdpersonalen måste då ha 
kunskap och kompetens att ta emot patientens oro och frustration samt kunna vägleda 
patienten genom sjukdomstiden. Många gånger kan patientens oro bero på kunskapsbrist 
gällande den aktuella situationen. Vårdpersonalen bör uppmärksamma kunskapsbristerna och 
ge patienten den information som behövs. Informationen om sjukdomen och dess behandling 
bör vara realistisk. Vårdpersonalen bör hjälpa patienten att utveckla och/eller vidareutveckla 
individuella och aktiva copingstrategier som kan underlätta för patienten under sjukdomstiden 
(Jahren Kristoffersen (red.), 2005). Vilken copingstrategi som är lämplig beror på den 
situation som patienten befinner sig i samt vilka erfarenheter och egenskaper patienten 
besitter (Rydén & Stenström, 2000). För vårdpersonalen är det därför angeläget att kunna se 
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den enskilda patienten som en helhet för att främja patientens livskvalitet och hälsa (Jahren 
Kristoffersen (red.), 2002).  
 
I mötet med en patient som insjuknat i cancer bör vårdpersonalen undvika att endast se 
objektivt på situationen för att underlätta för patienten i den ständigt föränderliga 
copingprocessen. Det är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till patientens egna resurser 
samt ökar sin förståelse för hur patienten uppfattar sin situation (Hellbom, 2007). 
Användandet av copingstrategier ökar patienternas möjligheter att anpassa sig till sin 
förändrade livssituation (Lazarus & Folkman refererad i Lampic, 2007). ”Det som avgör 
värdet av coping är hur det känslomässiga och praktiska utfallet blir för individen på kort och 
på lång sikt” (Hellbom, 2007, s. 52). 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa patienters användande av copingstrategier vid cancerdiagnos 
samt vårdpersonalens delaktighet i copingprocessen. 
 
 
Metod 
 
Datainsamling 
Databaserna CINAHL och PubMed användes i sökningen efter vetenskapliga artiklar. För att 
få fram artiklar som motsvarade arbetets syfte användes sökorden cancer, onset, emotions, 
cancer diagnosis, newly cancer diagnosis, coping och coping strategies. Så långt som möjligt 
användes MeSH-termer. De MeSH-termer som framkom var emotions och onset. För ordet 
cancer används både cancer och neoplasms. Ordet cancer valdes då det gav bäst sökresultat. 
Det finns inget svenskt ord för coping, utan detta översattes i MeSH till ”anpassning 
psykologisk [sic!]” på svenska och ”adaption psychological” på engelska. Följaktligen 
utfördes provsökningar på ordet coping, vilket gav tillfredställande sökresultat. Sökorden 
kombinerades på olika sätt för att få ett så fullgott och relevant sökresultat som möjligt. 
 
Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle motsvara studiens syfte, vara vetenskapligt granskade samt innehålla 
abstract. Grundtanken var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2002-2007. 
Emellertid inkluderades en äldre artikel då den tillförde högst relevanta fakta till föreliggande 
litteraturstudie.  
 
Exklusionskriterier 
Patientgrupperna barn, ungdomar, äldre äldre och anhöriga exkluderades ur studien, liksom 
artiklar som inte var vetenskapligt granskade.  
 
Databearbetning 
Utifrån databassökningen valdes 16 artiklar som lästes av samtliga gruppmedlemmar. Utöver 
databassökningen gjordes vid två tillfällen manuella sökningar, vilket resulterade i tre artiklar. 
Av dem hittades två artiklar i Journal of Advanced Nursing. En artikel hittades genom 
manuell sökning via Oncology Nursing Forum. Artiklarna som framkom från de manuella 
sökningarna lästes igenom av samtliga gruppmedlemmar. Av de totalt 19 artiklarna valdes 
fem bort då de inte ansågs vara relevanta till litteraturstudiens syfte. Sökresultatet beskrivs i 
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Bilaga 1. De resterande 14 artiklarna granskades vetenskapligt enligt en bedömningsmall för 
kvalitativa och kvantitativa arbeten i Stoltz & Willman (2002). Av de 14 artiklarna var sju 
utförda enligt kvalitativ metod, fyra artiklar var kvantitativa och tre var både kvalitativa och 
kvantitativa. Artikelöversikten presenteras i Bilaga 2. När alla artiklar lästs, analyserades 
artiklarnas resultat noga och delades in i två kategorier. De var copingstrategier och 
vårdpersonalens roll. De kategorierna gav litteraturstudiens slutliga resultat. 
 
 
Resultat 
 
Patienters copingstrategier i samband med cancerdiagnos 
Vid insjuknande i cancer upplever många patienter en kontrollförlust. Känslan av utanförskap 
och att inte veta vad som händer runt omkring är stressande. Patienterna hamnar i en okänd 
situation där ett nytt främmande språk används. Efter en cancerdiagnos känner många 
patienter sig utsatta och kan drabbas av plötsliga känslor av sårbarhet (Miedema, Hamilton & 
Easley, 2007). För att få ökad kontroll över situationen, sjukdomen och behandlingen 
tillämpas olika sorters coping (Kyngäs, Mikkonen, Nousiainen, Rytilahti, Seppänen, 
Vaattovaara & Jämsä, 2000). Vilken copingstrategi som används är beroende av vilken 
stressor patienten utsätts för (Manuel, Burwell, Crawford, Lawrence, Farmer, Hege, et al., 
2007). En lämplig strategi för att återfå kontrollen är att använda problemfokuserad coping 
(Miedema, Hamilton & Easley, 2007). Exempel är när patienten själv söker efter information 
om cancersjukdomen för att öka sin kunskap (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004). 
Information om diagnosen hjälper patienten att förstå sig själv, sina reaktioner och handlingar 
samt ökar patientens självförtroende. Information hjälper också patienten att förstå varför 
vissa saker är speciellt betydelsefulla i behandlingen och varför de måste göras i en speciell 
ordning (Landmark & Wahl, 2002). Behovet av att söka information avtar ofta efter ett tag 
och flertalet patienter vänder sig till sitt sociala nätverk för att diskutera och få råd angående 
sjukdomen. Andra patienter upplever att informationssökande är ansträngande och att det är 
värre att veta för mycket (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004). 
 
Patienter som känner att de har stort inflytande gällande sin situation mår generellt bättre än 
de patienter som upplever att de har lite att säga till om (Schofield, Butow, Thompson, 
Tattersall, Dunn, & Beeney, 2003). Patienter som får vara delaktiga i planeringen av 
behandlingen har bättre förutsättningar att uppleva en känsla av kontroll. Flera patienter säger 
att om de får vara delaktiga i beslutsfattandet av behandlingen så är de villiga att ta 
konsekvenserna av sina val. För att patienterna skall kunna vara delaktiga i valet av sin 
behandling är det betydande att patienterna erhåller all information om sjukdomen samt 
detaljerad information om likheter, skillnader och biverkningar av de olika 
behandlingsformerna (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004).  
 
Genom ökad kroppskontroll känner en del patienter en stärkt tro på att övervinna sjukdomen 
(Landmark & Wahl, 2002). Sådan kontroll kan skapas med hjälp av fokusering på fysisk och 
psykisk hälsa, till exempel genom att äta ordentligt och att vara fysiskt aktiv (Miedema, 
Hamilton & Easley, 2007). En del patienter uttrycker dock att det ibland kan vara ett måste att 
våga släppa kontrollen och hysa tillit till att situationen kommer att lösa sig på bästa sätt 
(Gonzalez & Lengacher, 2007).  
 
Användandet av copingstrategier kan hjälpa patienten att bemästra sina negativa tankar och 
att behålla en positiv attityd gentemot sjukdomen. En positiv attityd kommer ursprungligen 
från patienten själv, men kan sedan påverkas utifrån. Familj, vänner, övriga patienter och 
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vårdpersonal har en väsentlig roll i patienternas kamp för att bibehålla en positiv attityd. 
Trivsamma behandlingsmiljöer och att bli omhändertagen av positiv personal upplevs vara 
betydelsefullt för att patienterna själva ska kunna bibehålla en positiv attityd (Wilkes, 
O´Baugh, Luke, & George, 2003). Patienter som tror på sin förmåga att övervinna motgångar 
och som har en positiv attityd är mer benägna till personlig utveckling. Patienter som är 
driftiga försöker aktivt underlätta copingen (Luszczynska, Mohamed & Swartzer, 2005). De 
fokuserar på sina möjligheter, rättar sitt liv efter sin situation samt vänder sig mot de delar i 
livet där de fortfarande är framgångsrika (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004). De kan även 
fokusera på de positiva resultaten av copingen, det vill säga personlig utveckling samt att se 
den ljusa sidan av livet (Luszczynska, Mohamed & Swartzer, 2005).  
 
Andra hjälpmedel som patienter använder för att behålla copingstrategin positiv attityd är tron 
på Gud, hopp om återhämtning, tron på sina egna resurser, kämpavilja och upprätthållandet av 
en överlag positiv attityd till livet (Kyngäs, et al., 2000). Även mentala tekniker används av 
patienter för att upprätthålla en positiv attityd. Exempel kan vara att sätta upp mål och att ha 
en positiv inre dialog med sig själv (Miedema, Hamilton & Easley, 2007).  Det underlättar om 
patienterna lyckas leva i nuet, ta en dag i taget och leva ett så normalt liv som möjligt trots 
cancern (Wilkes, O´Baugh, Luke, & George, 2003). Användandet av olika copingstrategier 
kan vara den drivkraft som ger patienten ork att fortsätta med sina vardagliga aktiviteter 
(Edgar & Watt, 2004). Det är lättare att gå tillbaka till ett normalt liv om sjukdomen 
accepteras som en del i vardagen. Handlingskraftighet och copingstrategier är förutsättningar 
för accepterandet av den nya livssituationen (Luszczynska, Mohamed & Swartzer, 2005). Det 
är möjligt för en patient att fortsätta leva ett normalt liv efter ett besked om en allvarlig 
sjukdom. För att lära sig leva med sin sjukdom och komma vidare i livet behöver patienten 
med hjälp av coping bearbeta och acceptera de förändringar som cancern medför (Kyngäs, et 
al. 2000). 
 
En kvinnlig patient som nyligen fått sin cancerdiagnos beskriver hur hon med hjälp av coping 
medvetet lyckats ändra sitt tankemönster så att cancern blir ett litet berg att bestiga istället för 
en enorm kraft som totalt dominerar och tar över hennes liv. En manlig patient beskriver att 
användandet av coping hjälpt honom att fortsätta leva sitt liv och våga sätta upp mål. 
Ytterligare en kvinnlig patient berättar att copingstrategierna hjälpt henne inse att det räcker 
med en liten förändring för att göra enorm skillnad i hennes sätt att hantera problem i livet, 
vilket ökar hennes välbefinnande (Edgar & Watt, 2004). 
 
För patienterna är det angeläget att, istället för att förtränga, våga tala öppet om både positiva 
och negativa känslor (Iwamitsu, Shimoda, Abe, Tani, Okawa, & Buck, 2005). Det finns dock 
patienter som använder copingstrategin emotionellt undvikande, vilket kan innebära att de 
håller inne sina riktiga känslor för att lugna sina familjemedlemmar. Patienterna uppehåller 
därmed en falsk positiv fasad (Gonzalez & Lengacher, 2007). Emotionellt undvikande som 
copingstrategi kan vara effektiv till en början men fungerar inte i längden (Iwamitsu, 
Shimoda, Abe, Tani, Okawa, & Buck, 2005).  
 
Socialt stöd som copingstrategi värderas mycket högt av flertalet patienter (Kyngäs, et al., 
2000; Landmark & Wahl, 2002). Efter erhållandet av en cancerdiagnos och genomgången 
behandling finns det oftast inte mycket energi kvar hos patienterna för att skapa nya 
kontakter. Då är patienternas redan befintliga sociala nätverk av stor betydelse (Miedema, 
Hamilton & Easley, 2007). Patienter som upplever ett bra socialt stöd efter en canceroperation 
mår i allmänhet bättre än de som upplever bristfälligt stöd (Luszczybska, Mohamed & 
Swartzer, 2005). Behovet av närhet och kärlek värderas högt. Flera patienter uttrycker ett 
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starkt behov av konkreta bevis på kärlek och stöttning i form av emotionellt stöd och omsorg. 
Patienterna fokuserar mycket på vad de anser vara viktigt i livet och på att leva här och nu. 
Det kan innebära att patienterna spenderar mycket tid med släkt och vänner samt att de njuter 
av livet och försöker ta vara på stunden (Lauver, Connolly-Nelson & Vang, 2007). En del 
patienter uttrycker att de kan finna stöd hos sig själva, medan andra upplever sårbarhet och att 
de är i stort behov av att prata med någon som gått igenom en liknande situation (Gonzalez & 
Lengacher, 2007). Ett nära samarbete med någon som haft likartade upplevelser kan bidra till 
att vidareutveckla patienternas copingstrategier (Miedema, Hamilton & Easley, 2007).  
 
Vårdpersonalens roll i patienternas copingprocess 
Det emotionella stödet från vårdpersonalen är en viktig faktor i patientens copingprocess. När 
en patient delges ett svårt besked, bör vårdpersonalen tänka på hur information om diagnos, 
prognos och behandling ges. Patientens oro minskar om informationen vid diagnostillfället 
ges klart och tydligt. Den mest ansträngande fasen för patienterna är omedelbart efter 
erhållandet av diagnosen. Patienterna upplever i denna situation att sjukdomen inte tillhör 
deras kropp (Kyngäs, et al. 2000). Känslor av att inte kunna ta till sig all information och att 
vara oförmögen att ta beslut om behandling är vanliga (Landmark & Wahl, 2002). För att öka 
patienternas förståelse för sin situation är det viktigt att ge information gällande tillstånd, 
behandling och biverkningar (Rassin, Levy, Schwartz & Silner, 2006). Patienter som 
diagnostiserats med cancer och som har tidigare kunskaper om sjukdomen visar en lugnare 
inställning till diagnosen (Winterbottom, & Harcourt, 2004).  
 
Merparten av patienterna anser att de erhållit tillräckligt med information (Kyngäs, et al. 
2000) och att de är nöjda med kommunikationen med vårdpersonalen (Schofield, Butow, 
Thompson, Tattersall, Dunn, & Beeney, 2003). Patienterna är mer angelägna att diskutera 
behandling och diagnos än prognos och överlevnadsstatistik (Schofield, Butow, Thompson, 
Tattersall, Dunn, & Beeney, 2003; Wilkes, O´Baugh, Luke, & George, 2003). Patienterna vill 
att läkaren skall vara rakt på sak och tala om vad som händer här och nu och inte spekulera 
om framtiden (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004). Däremot upplevs information om goda 
prognoser stötta patienternas positiva tänkande och tro på en lyckad behandling (Kyngäs, et 
al. 2000). Patienter som upplever att läkaren berättat allt, alternativt så mycket som 
patienterna själva känner att de kan hantera, är senare mest tillfredställda med informationen 
(Schofield, Butow, Thompson, Tattersall, Dunn, & Beeney, 2003). Språket som används 
mellan vårdpersonalen och patienten har stor betydelse, eftersom patienten vid 
diagnostillfället har lätt att hänga upp sig på enstaka ord som till exempel cancer och malign 
tumör. Fokuseringen på vissa ord kan medföra att patienten får svårt att uppfatta hela 
sammanhanget (Winterbottom, & Harcourt, 2004). I andra fall upplever en del patienter att 
det är en lättnad när läkaren använder ordet cancer, eftersom ordet ger klarhet åt situationen 
(Schofield, Butow, Thompson, Tattersall, Dunn, & Beeney, 2003).  
 
Patienterna vill ha möjligheten att själva välja om en anhörig ska vara med, alternativt om de 
vill vara helt ensamma med läkaren, när de får diagnosen (Schofield, Butow, Thompson, 
Tattersall, Dunn, & Beeney, 2003). En del patienter vill ha med en anhörig när diagnosen ges 
(Rassin, Levy, Schwartz & Silner, 2006), eftersom det anses underlätta om en annan person 
hör samma information som patienten själv. Den närstående kan även ställa frågor som 
patienten själv inte tänker på. Andra patienter vill inte ha någon närstående med vid 
läkarbesöket eftersom de inte är säkra på vad läkaren ska berätta (Jakobsson, Horvath & 
Ahlberg, 2004). En sjuksköterskas närvaro vid diagnostillfället uppskattas både av patienter 
och vårdpersonal, då det ger möjlighet till vidare diskussion, upprepning och omformulering 
av given information (Rassin, Levy, Schwartz & Silner, 2006).  
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För att patienterna skall kunna acceptera sin sjukdom är det viktigt med individanpassad och 
relevant information som är av intresse för patienterna. När patienterna får raka svar, ges 
mycket tid, kontinuitet och respekt känner de förtroende för vårdpersonalen. Patienterna 
behöver bli behandlade som individuella personer med enskilda behov (Jakobsson, Horvath & 
Ahlberg, 2004). Patienterna är positiva till att få skriftlig information eftersom den upplevs 
som ett bra komplement till den muntliga (Schofield, Butow, Thompson, Tattersall, Dunn, & 
Beeney, 2003) Skriftlig information är något konkret som patienterna kan läsa igenom i lugn 
och ro. Broschyrer är enligt en del patienter en mindre bra informationsform eftersom det är 
svårt att veta exakt vad som gäller för den enskilda patienten. Skriftlig information bör därför 
vara individanpassad (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004). 
 
Flertalet patienter uttrycker att det är bra att vårdpersonalen inte är för insatt i patienternas 
personliga liv och att det därför är lätt att öppna sig och tala med vårdpersonalen. Möjligheten 
att föra en diskussion med berörd vårdpersonal upplevs som en copingstrategi som ger 
patienterna mycket emotionellt stöd (Kyngäs, et al. 2000). En del patienter upplever dock en 
brist på socialt stöd från vårdpersonalen och att de är tvungna att ta saker i egna händer, 
eftersom patienterna själva får begära nödvändig information och hålla reda på tider för 
behandling och sjukhusbesök (Landmark & Wahl, 2002).  
 
Som för alla patienter är det för dem som insjuknat i cancer viktigt att ha en god relation till 
vårdpersonalen. Flertalet patienter anser att det är angeläget att få behålla samma läkare och 
sjuksköterska under hela sjukdomstiden. Ett säkert, permanent och förtroendefullt förhållande 
till läkare och sjuksköterska är viktiga delar för att patienten ska känna stöd (Kyngäs, et al. 
2000). För många patienter är det viktigt att känna kontinuitet och stöd i sin behandling 
genom att ha fortlöpande kontakt med vårdpersonalen under och efter avslutad behandling. 
Patienterna vill ha möjlighet att ta kontakt med vårdpersonalen angående funderingar och 
frågor gällande sjukdomen samt planering av framtida behandlingar (Jakobsson, Horvath & 
Ahlberg, 2004).  
 
Många patienter beskriver att det kan vara ett problem när människor runt omkring tror att 
alla som drabbats av cancer erfar samma sak. Patienterna behöver förståelse för sin 
individuella situation (Wilkes, O´Baugh, Luke, & George, 2003). Vårdpersonalens kunskaper 
och färdigheter har stor betydelse för att patienterna ska känna stöd i copingprocessen 
(Kyngäs, et al. 2000). Flertalet av de copingstrategier som patienterna använder sig av under 
sin sjukdomstid är grundade och utvecklade redan under barndomen (Miedema, Hamilton, & 
Easley, 2007). Det är viktigt att vårdpersonalen ser hur patienterna tidigare levt sina liv för att 
förstå patienternas val av coping i särskilda situationer (Kyngäs, et al. 2000; Miedema, 
Hamilton, & Easley, 2007). Genom att effektivt tillämpa coping behöver cancerdiagnosen och 
behandlingen inte bli det enda i livet, utan snarare en ny dimension på livet (Kyngäs, et al. 
2000). 
  
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa patienters användande av copingstrategier vid cancerdiagnos 
samt vårdpersonalens delaktighet i copingprocessen. Grundtanken med föreliggande 
litteraturstudie var att belysa unga patienters coping vid en svår sjukdom. Det visade sig att 
artiklar angående unga patienter och deras copingprocess var komplicerade att hitta. Vidare 
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forskning inom ämnet unga patienters copingprocess vid en svår sjukdom hade varit av 
intresse. 
 
En nackdel i litteraturstudien kan vara att endast två databaser användes i artikelsökningen. 
Provsökningar gjordes i psychINFO men gav inte önskat resultat. Flera av artiklarna förekom 
flera gånger i de olika sökningarna, vilket kan betraktas som en styrka, det tyder på att ämnet 
är väl genomsökt. Grundtanken var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren. 
Trots det inkluderades en artikel som blivit publicerad år 2000 då artikelns innehåll ansågs 
svara väl mot litteraturstudiens syfte. Litteraturstudien inriktades inte mot någon speciell 
grupp gällande kön och cancerform. Det förekommer dock en viss majoritet av kvinnliga 
patienter i litteraturstudien då fyra av artiklarna fokuserar på kvinnor med bröstcancer. 
Anledningen till att artiklarna togs med var att de ansågs stämma väl överens med 
litteraturstudiens syfte.  
 
Resultatartiklarna i litteraturstudien kommer från Sverige, Norge, USA, Israel, Kanada, 
Australien, Finland, Japan, Tyskland och Storbritannien. Faktumet att artiklarna kommer från 
olika delar av världen kan betraktas som en styrka. Det ger en bred insikt om copingstrategier 
runt om i världen eftersom copingstrategier kan skilja mellan olika etniciteter i olika länder. 
Nackdelen med artiklar från många länder kan vara att inblicken blir mer generell istället för 
specifik. En studie utförd med artiklar från Skandinavien skulle kunna underlätta för 
omvårdnadsarbetet och ge en mer specifik inblick i copingprocesser och copingstrategier hos 
patienter i Sverige. 
 
Resultatdiskussion 
 
Av de 14 resultatartiklarna höll alla artiklar utom en hög vetenskaplig kvalitet. Den artikel 
som var av mindre vetenskaplig kvalitet tilldelades omdömet medel på grund av vissa brister i 
redovisningen. Artikelns resultat svarade dock väl mot syftet i föreliggande litteraturstudie 
och inkluderades därför som en resultatartikel. I fyra av artiklarna användes kvantitativ 
metod, sju artiklar använde kvalitativ metod och tre artiklar var både kvalitativa och 
kvantitativa. Att sju artiklar var kvalitativa anses vara en styrka eftersom den kvalitativa 
metoden gjorde studierna mer djupgående och därmed erhölls en större förståelse för 
patienternas enskilda upplevelser. Dessutom ger den kvalitativa metoden, med dess öppna 
frågor, patienterna utrymme att beskriva sina upplevelser med egna ord, vilket är av vikt i 
föreliggande litteraturstudies syfte. De kvantitativa studierna har bidragit med mer 
generaliserbara resultat till litteraturstudien eftersom de innehöll ett större antal deltagare.  
 
Patienters copingstrategier i samband med cancerdiagnos 
Flertalet artiklar belyser copingens betydelse för patienter i svåra situationer. Tillämpandet av 
copingstrategier är en förutsättning för att patienten skall kunna återgå till ett så normalt liv 
som möjligt (Miedema, Hamilton & Easley, 2007; Kyngäs, et al., 2000). De copingstrategier 
som patienten använder sig av kan relateras till vilka stressmoment patienten utsätts för 
(Manuel, Burwell, Crawford, Lawrence, Farmer, Hege, et al. 2007). Det krävs inte alltid stora 
modifieringar för att coping skall ge resultat. Det kan vara de små förändringarna som 
genererar bäst resultat och därmed bidrar till att öka patientens välbefinnande (Edgar & Watt, 
2004).  
 
Patienternas tidigare upplevelser och sätt att mentalt hantera sitt liv påverkar deras val av 
copingstrategier. Patienterna i de refererade artiklarna beskriver att tillämpandet av olika 
copingstrategier bidrar till en ökad känsla av kontroll efter erhållandet av ett cancerbesked. 
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Många patienter upplever att information och kunskap om diagnosen ökar deras känsla av 
kontroll. En omvärdering av tidigare synsätt kan hjälpa patienten att få kontroll över sin 
situation och förhindra att cancern totalt dominerar livet (Kyngäs, et al., 2000). I motsats till 
detta anser en del patienter att de inte vill söka information då de känner att informationen får 
negativ effekt, de föredrar att inte veta för mycket (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004).  
En patient som får tillfälle att inverka på beslut angående sin sjukdomssituation mår i 
allmänhet bättre än de som inte får den möjligheten (Schofield, Butow, Thompson, Tattersall, 
Dunn, & Beeney, 2003). Det var för många patienter betydelsefullt att kunna återfå en känsla 
av kontroll, då diagnosen ofta medförde en känsla av kontrollförlust (Miedema, Hamilton & 
Easley, 2007; Kyngäs, et al. 2000). I motsats till detta upplevde andra patienter att det tidvis 
var ett måste att få släppa kontrollen och överlämna sig själv i andras händer (Gonzalez & 
Lengacher, 2007). 
 
En av de viktigaste copingstrategierna är att patienten lyckas hålla en positiv attityd under 
sjukdomstiden. Den positiva attityden har sin grund i patienterna själva men kan stärkas av 
personer i deras omgivning. Därför är det av vikt för patienten att omges av positiv 
vårdpersonal samt att behandlingsmiljön uppfattas som positiv (Wilkes, O´Baugh, Luke, & 
George, 2003). I resultatet framgår att en patient använt coping för att förändra sitt mentala 
tankesätt och på så vis lyckats minska den negativa upplevelsen av cancersjukdomen (Edgar 
& Watt, 2004). Ibland kan patienterna dock upprätthålla en falsk positiv fasad, de undviker då 
att konfronteras med sina äkta känslor (Gonzalez & Lengacher, 2007). En patient som 
accepterar sin sjukdomssituation ökar sina förutsättningar att återgå till sitt vardagliga liv 
(Kyngäs, et al. 2000). I en studie framkom det att möjligheterna att upprätthålla en positiv 
attityd förstärkts då patienten fokuserar på att leva i nuet och ta en dag i taget (Wilkes, 
O´Baugh, Luke, & George, 2003). I motsats till detta uttrycker en manlig patient att han mår 
bra av att fortsätta leva som vanligt och våga sätta upp mål för framtiden (Edgar & Watt, 
2004). Personlig utveckling och att kunna se den positiva sidan av livet visade sig även vara 
två fördelaktiga följder av coping (Luszczynska, Mohamed & Swartzer, 2005).  
 
I resultatet framgår att den viktigaste copingstrategin för många patienter är socialt stöd 
(Kyngäs, et al. 2000; Landmark & Wahl, 2002). När en patient har fått en cancerdiagnos och 
genomgått den energikrävande behandlingen är patientens redan existerande sociala kontakter 
av stor betydelse (Miedema, Hamilton & Easley, 2007). Flera kvinnliga patienter beskriver att 
det sociala stödet från man och barn är det som bidrar mest till att kvinnorna orkar ta sig 
igenom sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002). Betydelsen av det sociala stödet för patienters 
välbefinnande tydliggörs av resultatet i en studie som visar att patienter som lever ihop med 
en annan människa mår betydligt bättre än de som lever själva. Särskilt tydligt är detta hos 
unga patienter som lever ensamma, då de uppger att de mår betydligt sämre än de som är 
sambo. De äldre, det vill säga patienter över 55 år upplever över lag att de mår bättre än de 
yngre patienterna (Rustoen, Moum, Wiklund, & Hanestad, 1999). En av patienterna som lever 
ensam berättar att den för henne värsta delen av sjukdomen var just ensamheten efter 
behandlingen och att behöva kämpa själv (Landmark & Wahl, 2002). Flera andra patienter 
beskriver hur de vid brist på socialt stöd känt en stor besvikelse (Luszczybska, Mohamed & 
Swartzer, 2005). Bristfälligt socialt nätverk och frånvaro av socialt stöd kan förhindra effektiv 
coping (Miedema, Hamilton & Easley, 2007). I motsats till detta upplevde andra patienter att 
de fick bra stöd från sig själva (Gonzalez & Lengacher, 2007).  
 
Vårdpersonalens roll i patienternas copingprocess 
Flera patienter uttrycker ett starkt behov av emotionellt stöd och omsorg (Lauver, Connolly-
Nelson & Vang, 2007). Enligt Kygnäs, et al. (2000) anser majoriteten av patienterna att det är 
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angeläget att ha kontinuitet gällande vårdpersonal. För att patienter ska känna ett socialt stöd 
från vårdpersonalen är det en förutsättning med ett tryggt förhållande till läkare och 
sjuksköterskor. När vårdpersonalen ger patienterna tillräckligt med information och visar att 
de finns till hands upplever patienterna ett emotionellt stöd, vilket fungerar som en 
copingstrategi (Kyngäs, et al. 2000). Sjuksköterskor bör därför underlätta för patienterna 
genom att ge dem kontinuerlig information (Schofield, Butow, Thompson, Tattersall, Dunn, 
& Beeney, 2003). Med hjälp av information kan patienterna lättare tolka sig själv, sina 
emotionella svar och sina ageranden vilket kan leda till ett ökat självförtroende (Landmark & 
Wahl, 2002). Schofield, Butow, Thompson, Tattersall, Dunn, & Beeney (2003) anser att 
vårdpersonalen bör tänka på att ge informationen både muntligt och skriftligt för att 
informationen ska kunna bearbetas vid ett senare tillfälle. Därför bör sjuksköterskan tala med 
patienterna för att undersöka vad just den enskilda patienten vill ha information om samt hur 
mycket information patienterna vill ha. Det är angeläget att som sjuksköterska vara lyhörd 
och insatt i patienternas situation för att kunna svara på eventuella frågor från patienterna.  
 
Många patienter upplever att det är lätt att öppna sig för vårdpersonalen eftersom de är insatta 
i patienternas situation, men är samtidigt inte inblandade i patienternas privata liv (Kyngäs, et 
al. 2000). I motsats till detta upplevde andra patienter i vissa fall en avsaknad av stöd från 
vårdpersonalen då de var tvungna att själva hålla reda på undersökningstider samt hitta viktig 
information angående sin situation (Landmark & Wahl, 2002).  
 
En cancerdiagnos medför att patienterna omvärderar och förändrar sin syn på vad som är 
viktigt i livet (Lauver, Connolly-Nelson & Vang, 2007). En ny syn på livet kan medföra att 
patienterna tar till vara på vad de har och inte tar saker för givet längre. Insjuknande i cancer 
framkallar olika reaktioner hos patienterna, alla uppfattar sin sjukdom på ett personligt sätt 
(Kyngäs, et al. 2000). Dock finns det patienter som har ett stort behov av, och känner stöd i, 
att tala med andra patienter som drabbats av cancer och som har haft liknande upplevelser 
(Gonzalez & Lengacher, 2007). Trots det behöver patienterna bli behandlade som individuella 
människor med enskilda behov (Jakobsson, Horvath & Ahlberg, 2004). Det är ofta den lilla 
förändringen som gör den största skillnaden (Edgar & Watt, 2004). 
 
 
Konklusion 
 
Resultatet av föreliggande litteraturstudie påvisar att coping spelar en betydande roll för 
patientens möjligheter att acceptera alternativt att återgå till ett så normalt liv som möjligt. I 
copingprocessen kan vårdpersonalen, genom sina kunskaper och färdigheter, bidra till att öka 
patientens förmåga att upprätthålla eller återfå kontrollen över sitt liv. För att vårdpersonalen 
skall kunna utgöra ett maximalt stöd i patientens copingprocess måste vårdpersonalen utgå 
från patientens förutsättningar och resurser samt vara lyhörd och flexibel. Det framkom i 
litteraturstudiens resultat att socialt stöd har en betydande roll för patientens copingprocess. 
En generell positiv inställning hos vårdpersonalen är en förutsättning för att patienterna skall 
kunna upprätthålla alternativt utveckla en positiv attityd gentemot cancern.  
 
Patienter som med hjälp av coping lyckats vända negativ attityd till en positiv har lättare att 
finna en ny vardag, ta till vara på nuet och fokusera på det som är betydelsefullt i livet. 
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Implikation 
 
Sjuksköterskeutbildningen borde ytterligare belysa copingstrategier för att medvetandegöra 
den blivande sjuksköterskan på patienters olika copingstrategier. Med hjälp av grundläggande 
kunskaper kan den nyutexaminerade sjuksköterskan fortsätta att vidareutveckla kunskaperna 
kliniskt. Goda kunskaper om copingstrategier kan underlätta för sjuksköterskan i vårdarbetet 
och öka patientens förutsättningar till ökat välbefinnande. Även vidare kvalitativa och 
kvantitativa studier med inriktning på skillnader mellan etniska grupper samt skillnader 
gällande ålder, kön och olika sjukdomar anses vara av intresse. På så sätt kan sjuksköterskans 
kunskaper om användandet av olika copingstrategier både nationellt och internationellt 
förbättras. 
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