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Sammanfattning:  Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i vår tid och pati-

enter med denna sjukdom påträffas ofta inom vården. Det är 
ingen ovanlighet att flera av dessa patienter senare drabbas 
av ett recidiv i sjukdomen. Syftet med denna studie var att 
belysa patienters upplevelser av recidiverande cancer. Studi-
en utfördes som en litteraturstudie med induktiv metod där 
fakta i resultatet utkristalliserades i fyra teman, emotionella 
upplevelser, sociala upplevelser, fysiska upplevelser samt 
upplevelser av hälso- och sjukvården. Några av huvudfynden 
i studien var att flertalet av patienterna upplevde recidivet 
som mer upprörande än den initiala cancerdiagnosen. Många 
patienter upplevde även att hälso- och sjukvården förändra-
des till det sämre efter att de drabbats av recidiverande can-
cer, detta visade sig bland annat i ett sämre bemötande från 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta uppenbarades i form 
av en mer formell attityd från personalen, de tog även myck-
et för givet och frågade inte längre hur patienten förhöll sig 
till sin sjukdom. En del patienter uppgav en rädsla av att vara 
en börda för sina anhöriga, de upplevde även oro inför fram-
tiden då denna var mycket oviss. 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan tar patienten och 
hans/hennes upplevelser på största allvar, detta för att uppnå 
en optimal omvårdnad. Recidiverande cancer måste upp-
märksammas mer och vården måste förbättras kring dessa 
patienter för att de ska kunna bibehålla livskvalitet och åter-
vinna hälsa. 
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Abstract:  Cancer is one of the most common diseases in our time and 

patients with this disease are often found within the health-
care. It is not unusual that several of these patients later on 
suffer from relapse in the disease. The aim with this study 
was to enlighten the experiences of cancer patients with re-
lapse in their disease. The study was performed as a litera-
ture review with an inductive method where the facts in the 
result was divided into four themes; emotional experiences, 
social experiences, physical experiences and experiences of 
the healthcare. Some of the main discoveries in the study 
were that the majority of the patients experienced the relapse 
as more upsetting than their initial cancer diagnose. Many 
patients also considered that the healthcare was changed to 
the worse after being hit by the relapse, this, among other 
things, appeared by worse reception from the health care 
employees. This was shown by a formal attitude from the 
employees, they also took many things for granted and did 
no longer ask how the patients coped with the disease. Some 
patients reported a fear of being a burden to their families; 
they also experienced an anxiety for an uncertain future. It is 
of great importance that the nurse takes the patient’s experi-
ences seriously, this to achieve an optimal care. Cancer re-
lapse have to be given more attention and the care must im-
prove among these patients so that they can retain their qual-
ity of life and regain their health.  
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Inledning 
 
Cancer är en sjukdom som berör många människor, de flesta har någon i sin omgivning 
som drabbats. Det framkommer i en rapport från Socialstyrelsen (2005a) att var tredje 
svensk någon gång kommer att drabbas av en cancersjukdom, samtidigt som omkring 
10 miljoner människor årligen drabbas av denna sjukdom runt om i världen. Cancer är 
en av de vanligast förekommande sjukdomarna och det finns fortfarande de människor 
som förknippar cancer med döden och undviker att tala om sjukdomen. Det är då viktigt 
att poängtera att fler än hälften av de individer som drabbas av cancer blir friska från 
sjukdomen tack vare dagens framskridna teknologi och behandling (Strang, 2006).  
I vissa fall återkommer dock sjukdomen och då ofta i svårare form än vid den primära 
diagnosen, detta är ett något som sällan berörs inom forskning och hälso- och sjukvård 
(Burnet & Robinson, 2000). Patienterna får vid diagnostiseringen av recidiv veta att 
cancersjukdomen spridits och att den ofta är svårbehandlad, om den ens går att behand-
la. Om cancern inte går att behandla handlar det istället om att hålla sjukdomen under 
kontroll och bibehålla patientens livskvalitet. 
I samband med recidiv i cancer väcks olika tankar och känslor hos patienten. Att få be-
skedet att sjukdomen uppkommit på nytt leder ibland till en svår livskris och upplevelse 
av motgång och förtvivlan hos patienten och dennes anhöriga (Socialstyrelsen, 2005a). 
Upplevelsen av recidiverande cancer skiljer från individ till individ då alla människor är 
unika och har olika erfarenheter med sig från livet. Osäkerhet kan sägas vara ett nyckel-
ord (Robinson, 1994, citerad av Burnet & Robinson, 2000); osäkerhet inför framtiden, 
för de val som skall göras, för relationerna med familj, vänner och hälso- och sjuk-
vårdspersonalen samt en osäkerhet över hur recidivet kan komma att påverka livet för 
individen. 
För att en patient skall kunna besegra och bearbeta den recidiverande sjukdomen är det 
viktigt att han/hon erhåller en god omvårdnad och detta genom att sjuksköterskan upp-
märksammar patientens situation och visar omsorg, värme, respekt och empati.   
 
 

Bakgrund 
 

Cancer 
 
Cancer är en sjukdom som i dagsläget drabbar allt fler människor, både direkt och indi-
rekt (Strang, 2006). Varje år diagnostiseras över 50 000 människor i Sverige med can-
cer, det innebär att 137 svenskar får detta besked dagligen. Cancer är ett samlingsord för 
många olika sjukdomar, det finns närmare 200 olika typer av sjukdomen. En rapport 
som utgivits av Socialstyrelsen (2005a) i samarbete med Cancerfonden visade att den 
cancerform som är vanligast förekommande hos kvinnor är bröstcancer medan det hos 
män är prostatacancer.  
Den gemensamma grunden för de olika cancerformerna är (Cancerfonden, 2007) att 
cellens arvsmassa skadas och att celldelningen då rubbas, detta resulterar i en abnorm 
celltillväxt. Denna celltillväxt som efter en tid utvecklas till en tumör kan antingen vara 
benign eller malign (Socialstyrelsen, 2005a). Det är endast de maligna tumörerna som 
klassas som cancer, dessa kan spridas och resultera i dottertumörer på andra ställen i 
kroppen. Ett sådant scenario kallas metastasering.  
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Det är viktigt att veta att mer än hälften av de cancerfall som upptäcks går att bota ge-
nom behandlingar.  
De vanligaste förekommande behandlingarna mot cancer är kirurgi, strålbehandling 
samt kemoterapi (Socialstyrelsen, 2005a). Valet av behandling beror främst på vilken 
typ av cancer patienten drabbats av, idag kombineras ibland olika behandlingar med 
varandra för att erhålla bästa möjliga resultat.  
Då individen drabbas av återfall efter behandlingarna (Reitan & Schölberg, 2003) inne-
bär detta nya prover, utredningar, behandlingar med mera. Uppkomsten av ett recidiv 
beror på att behandlingen inte fullt ut lyckats eliminera alla cancerceller (Cullberg Wes-
ton, 2001) och att det då fortfarande finns cancerceller kvar i kroppen. Dessa sjuka cel-
ler har vid recidivet blivit större och fler så att de kan upptäckas.  
Recidiv grupperas beroende på om och hur mycket cancercellerna har spridit sig i krop-
pen. Recidiv delas in tre olika grupper; lokal återkomst, regional återkomst samt meta-
statisk återkomst. Lokal återkomst innebär att cancern inte spridit sig, cancern har reci-
diverat på det ursprungliga området. Vid regional återkomst har cancern även spridit sig 
till närliggande lymfkörtlar. Om det visar sig att cancern spridit sig till andra organ kal-
las detta för metastatisk återkomst. Varje typ av cancer har sina egna specifika ställen i 
kroppen där metastasering vanligtvis uppträder. Cullberg Weston (2001) menar att den-
na typ av cancer är mycket svårbehandlad och sällan går att bota. Behandlingen går här 
ut på att bibehålla patientens livskvalitet samt att lindra symtom, exempelvis smärta. 
 
Alla kan drabbas av cancer, (Johnson & Klein, 1994) ålder, kön, härkomst eller etnisk 
bakgrund till trots. Dock är det främst äldre människor som angrips av cancer (Reitan & 
Schölberg, 2003), ungefär två tredjedelar är äldre än 65 år. Enligt Strang (2006) finns 
det ingen klar orsak till varför cancer uppkommer, däremot finns det några kända risk-
faktorer såsom rökning, kost, hormonell obalans, ärftliga faktorer, vissa kemikalier, 
exponering av strålning och virus. Rökning anses dock vara den enskilt största bi-
dragande faktorn. Reitan och Schölberg (2003) delar in dessa faktorer i tre huvudgrup-
per; inre faktorer, beteendefaktorer och yttre faktorer. De inre faktorerna som kan ligga 
till grund för uppkomst av cancer är bland annat individens arv samt genetiska och fy-
siska uppsättning. De faktorer individen själv kan påverka kallas beteendefaktorer, ex-
empelvis missbruk av olika slag, till exempel alkohol och tobak samt kost. De yttre fak-
torerna innefattar miljö, samhälle samt sociala och ekonomiska omständigheter.  
Cancer är enligt Strang (2006) en sjukdom som skapar många känslor hos människan, 
däribland rädsla och obehag. Detta kan bero på att många förknippar cancer med smärta 
och död.  
 
 

Känsloreaktioner i samband med recidiv av cancer 
 
Det första återfallet i cancersjukdom kan enligt Reitan och Schölberg (2003) upplevas 
som mer skrämmande och hotfullt än det primära cancerbeskedet, individen kan ha 
svårt att acceptera detta. Patienterna upplevde ett recidiv som mer verkligt och ett mer 
påtagligt hot om död. De kände också en större hopplöshet kopplat till beskedet av reci-
div (Mahon et al., 1990, citerade av Dixon, Lee-Jones & Humphris, 1996) än vid den 
primära diagnosen. Krouse och Krouse (1982, citerade av Burnett & Robinson 2000) 
menar att ett recidiv i cancer skapar liknande känslor som vid den initiala diagnosen, 
såsom rädsla och hjälplöshet, individen upplever även emotioner som förvåning, chock 
och misstro. Dixon et al., (1996) menar att patienterna förklarar sina starka känslomäs-
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siga reaktioner med att de trott de vunnit kampen över cancern. När det visade sig att 
fallet inte var så beskriver de känslor av besvikelse och misslyckande. 
En upplevelse definieras enligt Nationalencyklopedin [NE] som (2008a) ”ngt som man 
upplevt” och uppleva (NE, 2008b) beskrivs på följande sätt ”uppfatta och värdera på ett 
känslomässigt plan och inte rationellt”.  
 
NE (2008c) definierar en emotion på följande sätt:  
 

Emotion eller känsla, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg. Utmärkande för 
emotioner är att de har ett objekt, t.ex. något man är rädd för. Detta förutsätter en mer 
eller mindre utförlig kognitiv tolkning av situationen, som t.ex. fastställer att ett hot fö-
religger. 

 
Vidare beskriver NE (2008c) emotioner som olika varianter av tillstånd, beteenden och 
upplevelser, dessa kan vara av fysisk eller psykologisk karaktär. Det finns åtta grund-
läggande emotioner, dessa är acceptans, förvåning, rädsla, sorg, avsmak, förväntan, ils-
ka och glädje.  
Enligt Carlander (2006) består känslor av två komponenter, en biologisk och en biogra-
fisk. Den biologiska delen innebär den reaktion kroppen förbinder med en specifik 
känsla medan den biografiska delen handlar om hur människan tidigare reagerat på en 
känsla, detta lagras som ett minne i kroppen och underlättar när känslan upplevs på nytt. 

 
Människor som får ett cancerbesked reagerar på olika sätt men går enligt Strang (2006) i 
regel igenom ett antal krisreaktioner. Cullberg (2006) delar in en krisreaktion i fyra fa-
ser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas samt nyorienteringsfas. Samtliga av dessa 
faser har ett särskilt händelseförlopp men det förekommer individuella skillnader. 
Den första fasen i krisens förlopp kallas för chockfasen, individen kan uppleva denna 
fas i allt från en liten stund till flera dygn. Det är här som individen först upplever kri-
sen. Detta kan yttra sig på flera sätt, individen kan uppleva starka känslor som förtviv-
lan och gråta eller te sig förvirrad och okontaktbar.  I andra fall kan det te sig som att 
individen tar det hela med lugn och ro fastän denne inombords upplever ett kaos. 
Vid reaktionsfasen börjar individen sakta men säkert inse vad som skett. Det är svårt att 
bearbeta en psykisk kris och därför använder sig ofta individen av olika försvarsmeka-
nismer för att få distans till det hela. Exempel på dessa är förnekelse, rationalisering, 
isolering av känslor eller projektion. I denna fas söker individen en mening med det 
inträffade. Den tredje fasen kallas bearbetningsfasen, individen börjar nu rikta blicken 
framåt och sakteligen återgå till vardagen. I vissa fall behöver individen hjälp med att 
bearbeta det som skett.  
Den sista fasen som beskrivs i samband med en traumatisk kris kallas nyorienteringsfa-
sen. Individen har upplevt något traumatiskt och detta sätter sina spår. Dessa går aldrig 
att ta bort, det blir istället en del av individen. Men i denna fas lär sig patienten att leva 
med det förutsatt att de andra faserna avklarats och om individen accepterat att det som 
skett faktiskt har skett. Cullberg (2006) menar att ett psykiskt trauma inte sällan är en 
utan flera delar, ett exempel på detta är när en individ drabbas av cancer. Beskedet om 
cancer är bara en del i den traumatiska krisen; behandling och likaså den avskärmning 
från närstående detta kan innebära kan också upplevas som en del i traumat.  
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Syfte 
 
Syftet var att belysa patienters upplevelser av cancersjukdom som recidiverar. 
 
Metod 
 
Studien utfördes som en litteraturstudie med induktiv metod. 
 

Datainsamling  
 
Databaserna CINAHL, PubMed och Academic Search Elite har använts för sökning av 
vetenskapliga artiklar. Sökningar har även gjorts i databaserna ERIC, PsycInfo och 
SweMed där inga relevanta artiklar hittades. 
De sökord som användes för att få fram artiklar som motsvarade studiens syfte var can-
cer, neoplasms, cancer patients, recurrence, relapse samt psychosocial. De MeSH- och 
Thesaurustermer som användes var neoplasms, recurrence, relapse, cancer relapse 
samt neoplasm recurrence, local. För ordet cancer användes söktermerna cancer och 
neoplasms beroende på vilken databas som användes. För ordet återfall användes sök-
termerna relapse och recurrence beroende på vilken databas som användes, men främst 
användes recurrence. Sökordet för upplevelser blev psychosocial då denna term mot-
svarade alla de psykiska, fysiska, sociala samt existentiella reaktionerna cancerpatien-
terna upplevde vid ett recidiv. Söktermerna experience, emotions, feelings, thoughts och 
perceptions användes även de vid databassökningen men psychosocial var den sökterm 
som gav störst och bredast utbud av relevanta artiklar. Sökorden kombinerades med 
varandra på olika sätt för att få ett så gott sökresultat som möjligt.  
 
För att artiklar skulle inkluderas i studien skulle de svara mot syftet, vara vetenskapligt 
granskade, innehålla abstract samt vara formulerade på engelska. En önskan var att de 
skulle vara publicerade under de senaste 10 åren. Emellertid inkluderades fem äldre 
artiklar då dessa väl motsvarade syftet samt tillförde relevant och aktuell fakta till studi-
en. Författaren till fyra av dessa äldre artiklar kan anses vara en pionjär inom området 
och har skrivit mycket om detta ämne. De äldre artiklarna var alla skrivna under 1990-
talet. Studier som inte var vetenskapligt granskade exkluderades ur studien, även studier 
som behandlade patientgrupper som barn, ungdomar och anhöriga valdes bort. 
 
Utifrån databassökningarna valdes 21 artiklar ut till urval 1, dessa lästes ingående. Sök-
historiken redovisas i bilaga 1. Av de utvalda artiklarna valdes nio bort då de inte till-
förde relevant fakta på grund av att de inte motsvarade studiens syfte, de belyste inte de 
patientgrupper syftet var riktat mot. Slutligen kvarstod 12 artiklar i urval 2. Av dessa 
artiklar hade åtta kvalitativ forskningsansats varav fem av dem hade triangulering och 
fyra hade kvantitativ forskningsansats. 
De kvarstående artiklarna granskades därefter enskilt utifrån Carlson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Artikelöversikten pre-
senteras i bilaga 2. 
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Databearbetning 
 
Efter urval 2, det vill säga efter genomläsning, granskning och diskussion, kvarstod 12 
artiklar som svarade väl mot syftet och som användes till resultatet. Artiklarnas syfte, 
metod, urval och slutsats nedtecknades och presenteras i artikelöversikten i bilaga 2. 
Artiklarna som valdes ut till studien lästes åter igenom noggrant och analyserades. Re-
sultat som kunde relateras till syftet lyftes ut, och teman, likheter och olikheter urskilj-
des med hjälp av färgkodning. Utifrån detta uppkom fyra huvudkategorier som sam-
manfattade det som resultatartiklarna belyste. Huvudkategorierna var emotionella, soci-
ala och fysiska upplevelser av cancersjukdom som recidiverar samt upplevelser av häl-
so- och sjukvård i samband med cancersjukdom som recidiverar. Resultaten samman-
ställdes sedan under de huvudkategorier som uppkommit.  
 
 

Resultat 
 

Emotionella upplevelser av cancersjukdom som recidiverar 
 
Patienter som upplevt ett recidiv i cancer berättade att de inte på något sätt skulle ha 
kunnat förbereda sig på beskedet att de drabbats av sjukdomen igen (Mahon & Casper-
son, 1997). En patient uttryckte detta på följande sätt.  
 

”I knew all along it could come back, but let me tell you, nothing could ever prepare 
you for it. Even when I knew it was happening. I got real lightheaded when the doctor 
told me. It is so horrible when you hear it. It`s one thing to think about it and another to 
have someone say it to you” (Mahon & Casperson, 1997, s. 182). 

 
Patienter menade att trots att de var medvetna om risken för recidiv blev de oerhört för-
vånade och förkrossade då de fick beskedet (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2007; Howell, 
Fitch & Deane, 2003; Mahon & Casperson, 1995; Mahon, Cella & Donovan, 1990). 
Flera patienter upplevde den recidiverande cancersjukdomen som ett straff (Mahon et 
al., 1990). Det väcktes ett flertal reaktioner vid diagnostisering av recidiverande cancer, 
såsom chock, känslor av överväldigande, oro, rädsla och stegrande panik.  
 
Patienter som drabbats av recidiv såg sig själva som misslyckade då de setts som starka 
överlevare efter att ha besegrat sjukdomen (Ekwall et al., 2007). Detta resulterade i 
känslor av besvikelse och sorg hos patienterna och de klandrade sig själva för att inte ha 
levt ett tillräckligt hälsosamt liv. Flertalet patienter rapporterade att de ofta tänkte på sitt 
recidiv (Mahon et al., 1990; Mahon & Casperson, 1997) och majoriteten av patienterna 
menade att de försökte undvika att tala om sin situation (Mahon et al., 1990). Ett recidiv 
i cancer gav upphov till betydande förändringar gällande emotionell stress, livskvalitet 
och upplevd hälsostatus (Bull et al., 1999; Oh et al., 2004). Vid diagnostisering av reci-
div ökade den emotionella stressen och livskvaliteten och hälsostatusen upplevdes säm-
re men när patienterna bearbetat beskedet upplevdes förbättringar i det känslomässiga 
välmåendet.  
Många av patienterna upplevde att tiden mellan den initiala diagnosen och recidivet var 
väldigt kort (Howell et al., 2003), de kände att de aldrig fick känna sig fria från sjukdo-
men och dess behandling. Flera av patienterna upplevde sig vara oberörda och likgiltiga 
under den initiala cancerdiagnosen och dess behandling (Mahon & Casperson, 1997) 
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men detta förändrades när de diagnostiserats med ett recidiv. Först då blev sjukdomen 
mer påtaglig för patienterna och de insåg hur fruktansvärd sjukdomen var. Med recidi-
vet kom även en ökad känsla av sårbarhet hos flertalet av patienterna, de insåg först nu 
hur sjuka de faktiskt var och att sjukdomen kanske inte skulle kunna botas.  
Ett recidiv skapade många tankar och funderingar kring framtiden (Ekwall et al., 2007), 
patienter som drabbats av recidiv i cancer upplevde en sorg över att inte längre kunna ta 
framtiden för given. Patienterna uttryckte detta på olika sätt, antingen talade de mycket 
om framtiden eller så undvek de att tala om eller ens tänka på den. Rädslan och oron 
inför att drabbas av ett recidiv innebar att vissa av patienterna inte längre planerade för 
framtiden. Ett sätt att förtränga rädslan för recidiv i sjukdomen var att fokusera på andra 
problem, detta kunde bland annat vara andra samtidiga hälsoproblem, familjeproblem 
eller arbetsrelaterade problem. 
 
Ett recidiv upplevdes som ett steg närmare döden än vad den initiala diagnosen gjort 
(Ekwall et al., 2007). Rädslan för att dö i förtid var vanligt förekommande bland patien-
ter som drabbats av recidiv i cancer (Mahon & Casperson, 1995) och upplevdes främst 
hos patienter under 50 år. 
 
Upplevelserna av recidiv varierade beroende på vilka tidigare erfarenheter patienterna 
hade av cancer och vart i livet patienten befann sig (Ekwall et al., 2007; Mahon & Cas-
person, 1997). I en studie av Mahon et al. (1990) beskrev en patient som haft fem åter-
fall på en tolvårsperiod hur denne upplevde ett återfall i cancer; ”Each recurrence is 
different because you are doing different things and are at different point in your life.”  
(Mahon et al., 1990, s.50) 
 
Hopp 
 
Patienter hävdade att de upplevde recidivet som mer upprörande och de kände sig även 
mindre hoppfulla än vid den initiala diagnosen (Cella, Mahon & Donovan, 1990; Ma-
hon et al., 1990). De patienter som tidigare drabbats av ett recidiv upplevde en stor 
hoppfullhet till att cancern kunde besegras, de var heller inte särskilt förvånade över att 
cancern återkommit (Mahon & Casperson, 1995; Mahon & Casperson, 1997). Detta 
bekräftas i en studie av Ballard, Green, McCaa och Logsdon (1997) där det framkom att 
patienter med recidiv i cancer upplevde en högre nivå av hopp än de som nyligen dia-
gnostiserats med cancer. Något som däremot reducerade patienternas upplevelse av 
hopp var en oro om att deras läkare skulle besluta att inte behandla deras recidiverande 
cancer (Cella et al., 1990). 
 
Patienter som drabbats av recidiv i cancer (Ekwall et al.,. 2007) upplevde att hoppet 
övervann emotioner som otrygghet, förtvivlan och upprördhet. Det framkom i en studie 
av Ballard et al., (1997) att män upplevde en högre nivå av hopp än vad kvinnor gjorde 
och att gifta deltagare kände sig mer hoppfulla.  
Faktorer som främjade hopp hos patienter med recidiverande cancer var närvaro och 
stöd av familj och vänner, religion och tro, syn på framtiden samt hälso- och sjukvården 
medan rädsla inför framtiden sänkte patienternas upplevelse av hopp.  
Genom olika åtgärder från sjukvårdspersonalen kunde patienters hopp och livskvalitet 
främjas (Herth, 2000). Patienten kunde till exempel få mer information om sjukdom och 
behandling och stöd i sin situation. Då fick patienten mer insikt i sin sjukdom och där-
med en högre nivå av hopp. 
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Sociala upplevelser av cancersjukdom som recidiverar 
 
Relationer 
 
Ett recidiv påverkade det sociala livet och skapade ofta problem (Bull et al., 1999), till 
exempel i arbetet och i familjen. Flertalet patienter upplevde problem gällande arbetsliv 
och ekonomi på något sätt (Mahon & Casperson, 1995), att inte kunna arbeta på grund 
av sin sjukdom upplevdes antingen positivt eller negativt. De som tyckte om sitt arbete 
upplevde det som en förlust att inte längre kunna arbeta och kände sig mindre värda 
medan de som inte varit särskilt förtjusta i sitt arbete kände att de nu var fria att göra 
sådant de uppskattade istället. Flertalet av patienterna hade inte längre förmågan att ar-
beta på grund av sjukdomen och många upplevde att arbetet inte var lika viktigt i livet 
längre. 
 
Det var vanligt förekommande med problem i familjen (Mahon & Casperson, 1995), 
främst med partnern. De som hade problem i förhållandet rapporterade att problemen 
blev fler efter recidivet, det var också vanligt att det sexuella samlivet påverkades nega-
tivt. Patienterna rapporterade däremot i en studie av Ekwall et al., (2007) att det äkten-
skapliga förhållandet fortsatte som förr, emellertid upplevde de att andra sociala relatio-
ner försämrades på grund av sjukdomen. Dessa patienter menade att de efter recidivet 
insåg vilka som var deras sanna vänner. En positiv påföljd av recidivet var att de lärt sig 
uppskatta gemenskap med sin familj och vänner på ett nytt sätt. Patienterna uppskattade 
när vännerna behandlade dem som normala människor och inte såg dem enbart som 
cancersjuka. Däremot upplevde flertalet patienter att deras intresse för att umgås med 
vänner eller deltaga i sociala aktiviteter minskade betydligt efter recidivet. 
 
Kvinnor berättade om hur ett recidiv påverkade deras roll som mor och maka (Mahon et 
al., 1990). Kvinnorna kände att de övergav sin roll och sitt ansvar som mor och maka på 
grund av sjukdomen och den medföljande behandlingen, de var även mycket bekymrade 
för sin ovissa framtid. Föräldrar beskriver en rädsla att dö ifrån sina barn (Mahon & 
Casperson (1995). De patienter som var ensamstående föräldrar berättade om hur deras 
före detta partner eftersträvat vårdnaden av deras gemensamma barn då de ansåg att den 
andra föräldern inte var kapabel att ta hand om barnen på grund av sjukdomen. 
Äldre patienter upplevde en ovisshet inför framtiden på grund av recidivet (Mahon et 
al., 1990), de funderade över hur deras framtidsplaner skulle förändras, däribland pen-
sioneringen. Äldre patienter ansåg även att det var orättvist att deras sjukdom drabbade 
deras partners framtid (Mahon & Casperson, 1995). De upplevde känslor som oro inför 
framtiden och funderade på hur det skulle gå för familjen om de inte överlevde cancern. 
 
Patienter som drabbats av recidiverande cancer upplevde att de ville skydda sin familj 
från sjukdomen (Cella et al., 1990; Ekwall et al., 2007; Mahon et al., 1990). De uttryck-
te att de inte ville vara till en börda för anhöriga. På grund av detta valde många patien-
ter att besöka läkare utan sina närstående och berätta valda delar av informationen för 
familjen därefter (Ekwall et al., 2007). Patienters värnande inställning om familj och 
vänner kunde innebära att de i ensamhet grät och oroade sig över sin situation. Samtliga 
patienter återgav att de undvek att tala om sjukdomen och recidivet med familj och vän-
ner (Mahon & Casperson, 1995), detta för att inte göra dem upprörda. Ekwall et al. 
(2007) menade att patienterna ansåg att deras recidiv skapade obehag bland människor 
runt omkring dem. Ett recidiv skapade en rädsla hos patienterna att bli avvisade eller 
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övergivna av de närstående. Flera av patienterna upplevde att människor i deras omgiv-
ning undvek dem och behandlade dem annorlunda på grund av deras sjukdom. Patien-
terna upplevde också att det sällan var någon som frågade hur de mådde och att männi-
skor undvek ämnet.  
Negativa erfarenheter av recidiverande cancer bland familj och vänner påverkade pati-
enternas syn på sin egen prognos negativt (Mahon & Casperson, 1997). 
 
Stöd  
 
Vid recidiverande cancer är socialt och emotionellt stöd en viktig komponent för de 
drabbade patienterna (Brady & Helgeson, 1999; Oh et al., 2004). Det framkom att ett 
fullgott stöd från partnern resulterade i minskade fysiska och psykologiska problem hos 
de cancersjuka patienterna (Brady & Helgeson, 1999). Dock visade det sig att stödet 
förändrades under recidivet till ett minskat emotionellt stöd från partnern. Emellertid 
framkom det (Oh et al., 2004) att patienterna upplevde sig ha ett fullgott stöd. 
Det visade sig att patienterna var rädda att familjen skulle vara mindre stödjande under 
recidivet än vid den initiala diagnosen (Cella et al., 1990). Patienterna rapporterade 
emellertid att vännerna var ett stort stöd och ställde upp för dem under sjukdomstiden 
(Ekwall et al., 2007; Howell et al., 2003). 
 
Patienter upplevde att stödet från hälso- och sjukvårdspersonalen varierade beroende på 
ålder och utbildning (Brady & Helgeson, 1999). Högutbildade kvinnor upplevde att 
deras partner erhöll mindre information och stöd från läkaren än vad kvinnor med lägre 
utbildning upplevde att deras partner fick. Emotionellt stöd från läkaren upplevdes som 
högre hos äldre kvinnor.  
 
För många patienter som drabbats av recidiverande cancer var religion och andlighet en 
form av stöd och hjälp i sjukdomen (Mahon et al., 1990). Flera patienter upplevde att 
recidiv i cancer ledde till en ökad känsla av mening och tacksamhet till livet.  
Patienterna gjorde omprioriteringar i livet efter att ha drabbats av ett recidiv (Mahon & 
Casperon, 1997), istället för att fokusera på karriären satsade patienterna på familj och 
att fullfölja sina drömmar. Patienterna deltog i fler religiösa aktiviteter (Mahon et al., 
1990) men detta motsägs i en studie av Oh et al. (2004) som menar att det inte visades 
någon ökning i religiösa aktiviteter. Patienter med recidiv i cancer upplevde mer mening 
och sårbarhet i livet än de som inte drabbats av recidiv.  
 
 

Fysiska upplevelser av cancersjukdom som recidiverar 
 
Symtom 
 
Flertalet patienter upplevde diffusa fysiska symtom innan de diagnostiserades med reci-
div i cancer (Mahon & Casperson, 1997), detta kunde vara allt från huvudvärk och 
trötthet till influensaliknande symtom. Till en början trodde patienterna att dessa sym-
tom berodde på överansträngning på arbetet och i hemmet, senare insåg de dock att des-
sa symtom var tecken på att cancern hade återkommit.  
Majoriteten av patienter med recidiv i cancer upplevde att de kan ha drabbats av återfall 
på grund av stressande faktorer i livet, såsom problem i familjen, dödsfall inom den 
närmsta släkten samt omständigheter kring arbetet. 
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Vid ett recidiv i cancer upplevde patienter besvärligare och fler fysiska symtom än vid 
den initiala cancersjukdomen (Bull et al., 1999; Mahon & Casperson, 1995). Patienterna 
upplevde ett stort antal fysiska symtom (Sarenmalm Kenne, Öhlèn, Jonsson & Johans-
son- Gaston, 2007) som bland annat aptitlöshet, viktminskning, illamående, yrsel, trött-
het och brist på energi, koncentrationssvårigheter, oro, nedstämdhet, smärta, andnings-
svårigheter, sömnbesvär, håravfall och kräkningar. De vanligast förekommande symto-
men var brist på energi och sömnsvårigheter. Faktorer som påverkade hur symtomen 
upplevdes berodde på hur patienten förhöll sig till sin sjukdom och sociodemografiska 
variabler som ålder, civilstånd, nivå av utbildning och arbets- och livssituation. En posi-
tiv sjukdomsbild och ett accepterande av sjukdomen resulterade dock i mindre fysiska 
besvär (Brady & Helgeson, 1999). Vidare framkom det även att patienterna med recidi-
verande cancer ansåg att vissa fysiska upplevelser (Herth, 2000), såsom smärta och för-
ändrad självbild hade en stor inverkan på deras upplevda nivå av hopp och livskvalitet. 
Även kliniska faktorer som hur utbredd cancern var, tidigare erfarenhet av cancer, val 
av behandling och förekomst av andra sjukdomar påverkade symtomen. De sjukdomsre-
laterade symtomen som patienterna drabbades av motiverade dem till att påbörja be-
handling för att bli fria från dessa (Ekwall et al., 2007). Behandlingen ledde dock i sin 
tur till bieffekter och dessa begränsade patienterna i deras dagliga liv och de upplevde 
denna situation som ohållbar. De svåra bieffekterna kan enligt Mahon et al. (1990) vara 
stark smärta eller utmattning, detta kan försvåra valet av behandling. 
 
Fysiska förändringar 
 
Vid recidiv i cancer upplevde patienterna också en förändrad fysisk och social funktion 
(Oh et al., 2004) samt ett försämrat hälsostatus. Något som upplevdes skrämmande för 
patienter med recidiverande cancer var de eventuella fysiska begränsningarna som kun-
de uppstå av sjukdomen (Brady & Helgeson, 1999). Patienterna var också oroliga för att 
betraktas som oattraktiva på grund av cancersjukdomen (Mahon et al., 1990). Flera pa-
tienter upplevde även att människor enbart genom att titta på dem kunde se att de hade 
cancer (Ekwall et al., 2007). Det fanns även en oro över hur partnern skulle reagera på 
de fysiska förändringar som kunde drabba patienterna i samband med recidivet. Patien-
terna ansåg att de själva var ansvariga för den egna hälsan (Ekwall et al., 2007) och 
trodde att de kunde förhindra en progress av sjukdomen genom att leva ett sundare liv. 
Majoriteten av patienterna menade att en positiv attityd och ett aktivt, hälsosamt liv 
skulle kunna underlätta deras situation. 
 
 
Upplevelser av hälso- och sjukvården i samband med cancer-
sjukdom som recidiverar 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal 
 
Flertalet patienter upplevde att vården påverkades negativt vid recidivet (Mahon & Cas-
person, 1995; Mahon et al., 1990), vilket visade sig bland annat i en icke tillfredställan-
de kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal. Patienterna trodde detta kunde 
bero på att hälso- och sjukvårdspersonalen inte längre såg något hopp för dem och att de 
var utom all räddning (Howell et al., 2003), detta resulterade i hopp- och hjälplöshet hos 
patienterna. Patienter upplevde att ett av de största och jobbigaste problemen under 
sjukdomstiden var att attityden och bemötandet hos hälso- och sjukvårdspersonalen för-
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ändrades till det sämre vid recidiv. Detta visade sig bland annat i att hälso- och sjuk-
vårdspersonalen inte lyssnade ordentligt på dem och inte heller brydde sig om att fråga 
hur recidivet påverkade patienten och hur de mådde (Mahon & Casperson, 1995; Ma-
hon et al., 1990). Patienterna ansåg att personalens bemötande hade blivit formellt och 
avståndstagande då de drabbats av recidiv. Patienter som blev illa bemötta kände sig 
missnöjda med läkare och sjuksköterskor (Bull et al., 1999).   
I vissa fall gick det så långt att patienterna bytte vårdgivare då de inte var nöjda med 
vård och behandling (Howell et al., 2003). Detta berodde på att patienterna upplevde att 
hälso- och sjukvårdspersonalen tog mycket för givet vid den recidiverande cancersjuk-
domen (Cella et al., 1990; Mahon & Casperson, 1995; Mahon et al., 1990), däribland att 
patienterna hade mer socialt stöd än vad de faktiskt hade.  
Patienter ansåg att personalen antog att de besatt mer kunskap om sin sjukdom och be-
handling än vad de faktiskt gjorde (Mahon et al., 1990) på grund av att de gått igenom 
sjukdomen tidigare. Hälso- och sjukvårdspersonalen antog att patienterna mådde bättre 
än vad de faktiskt gjorde (Mahon & Casperson, 1995), de tog också för givet att patien-
terna förhöll sig väl till sin sjukdom och behandling, vilket inte alltid var riktigt. 
 
Patienter menade (Mahon & Casperson, 1997) att de kunde avläsa beskedet om recidiv 
genom läkarens min och kroppsspråk, de upplevde läkaren som upprörd, distraherad 
eller ovanligt tyst. Många patienter upplevde också en rädsla för att läkaren inte sade 
hela sanningen (Ekwall et al., 2007; Mahon & Casperson, 1995), de fruktade att deras 
sjukdom var värre än vad de informerades om. Det var vanligt att patienter inte trodde 
på läkaren när denne berättade att deras cancer kunde botas (Mahon & Casperson, 
1997). Patienter upplevde också osäkerhet när de fått recidivbeskedet av läkaren (Ek-
wall et al., 2007), de ifrågasatte läkarens kompetens och oförmåga att ge en fullständig 
prognos och denna ovisshet resulterade i en förstärkt rädsla inför döden.  
Då samtliga patienter ansåg att döden var viktigt att diskutera (Mahon & Casperson, 
1997), upplevde de en besvikelse över att de flesta läkare undvek att beröra detta.  
 
Information 
 
Patienter som drabbats av recidiv i cancer uttryckte att kunskap om cancer och behand-
ling genererade styrka i sjukdomen. Vidare framkom det att patienter ansåg att det vid 
initiala cancerdiagnosen räckte att veta om att de drabbats av cancer (Ekwall et al., 
2007). Vid ett recidiv krävde de mer kunskap om deras sjukdom för att kunna övervinna 
cancern. Patienter var inte nöjda med den medicinska informationen rörande recidivet 
som de erhållit av hälso- och sjukvårdspersonalen eftersom de inte förstod den eller fick 
någon klarhet i det hela.  
Patienter upplevde att informationen gällande behandlingsalternativen vid recidiv var 
sämre än vid den initiala diagnosen (Howell et al., 2003) och de fick vid recidivet an-
stränga sig mer för att få adekvat information. Några patienter ansåg att informationen 
vid den initiala diagnosen var tillfredsställande, när de sedan drabbades av recidiv upp-
levde de ett minskat intresse från läkaren och de kände sig inte hörda.  
Kravet på mer information och kunskap innebar i sin tur större krav på sjukvårdsperso-
nalen (Mahon & Casperson, 1995). 
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Behandling  
 
Många av patienterna berättade att deras syn på behandlingen förändrades då de drab-
bades av recidiv (Mahon & Casperson, 1997). De såg inte längre behandlingen mot 
cancern som en kamp utan försökte istället leva tillsammans med sjukdomen då fram-
tidsutsikterna var ovissa. Patienterna uppgav att deras erfarenheter och minnen av be-
handlingen vid den initiala diagnosen påverkade hur de såg på behandlingen vid recidi-
vet (Mahon & Casperson 1995; Mahon & Casperson, 1997). Flertalet patienter upplev-
de att valet av behandling vid recidiv var betungande (Mahon & Casperson, 1995) och 
det beskrevs som svårare än vid den initiala diagnosen. För vissa patienter berodde detta 
på att det fanns många behandlingsalternativ att välja bland medan det för andra patien-
ter berodde på att alternativen var för få (Howell et al., 2003; Mahon & Casperson, 
1995). Detta berodde främst på vilken typ av cancer patienterna drabbats av och hur 
långt framskriden sjukdomen var.  
Behandlingen vid recidiv upplevdes också som mer negativ än den initiala cancerbe-
handlingen eftersom patienterna ansåg att bemötandet hos hälso- och sjukvårdspersona-
len var förändrat till det sämre (Howell et al., 2003). Patienter upplevde att onkologi-
sjuksköterskorna var förstående och stödjande under behandlingen. Det var svårt för 
patienter att möta behandlingen på nytt (Howell et al., 2003) och några upplevde också 
svåra komplikationer från behandlingen. Trots alla behandlingar under recidivet kunde 
patienterna uppleva frustration i fall det visade sig att cancern trots allt var kvar. Det var 
av stor vikt att patienten fick vara involverad i sin egen behandling, patienterna upplev-
de då en större kontroll över sin sjukdom.  
 
Enligt Mahon et al. (1990) kände patienterna ilska och missnöje med den behandlings-
metod som användes vid den initiala diagnosen då de drabbades av recidiv i sin cancer-
sjukdom. Flertalet av patienterna upplevde känslor som skuld och ångest och tänkte att 
om de hade valt ett annat behandlingsalternativ (Mahon & Casperson, 1995), eller på-
börjat behandlingen tidigare, kanske de skulle ha varit friska idag och sluppit genomlida 
ett recidiv i cancer. 
 
Patienterna menade att behandling med cellgifter påverkade dem negativt genom en 
sämre självbild och kroppsuppfattning (Ekwall et al., 2007; Mahon & Casperson, 1995; 
Sarenmalm Kenne et al., 2007). De kvinnliga patienterna upplevde också att de förlora-
de sin kvinnlighet. Patienterna menade att de inte längre kände igen sig själva och rap-
porterade ett främlingskap inför den egna existensen. Detta resulterade i att de undvek 
speglar och detta påverkade även deras sexualliv. Bull et al. (1999) hävdar dock motsat-
sen, då det framkom att patienter med recidiverande cancer inte upplevde en förändrad 
kroppsbild. 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Denna litteraturstudie syftade till att belysa patienters upplevelser av cancersjukdom 
som recidiverar. Ämnet valdes för att erhålla kunskap om dessa patienters situation samt 
hur ett recidiv i cancer upplevs. Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar. 
Litteraturstudien inriktades inte mot någon speciell grupp gällande kön eller cancer-
form. Under bearbetningen av artiklarna utkristalliserades patientupplevelser, som kun-
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de delas in i fyra kategorier; emotionella upplevelser, sociala upplevelser, fysiska upp-
levelser samt upplevelser av hälso- och sjukvård. Detta gav en bättre översikt över re-
sultatet. En styrka i studien var att patienters upplevelser av recidiverande cancer inte 
skiljde sig nämnvärt i de olika studierna, trots ålderskillnad på artiklarna. En annan 
styrka var att flertalet artiklar erhöll en hög vetenskaplig grad efter granskningen. Ytter-
ligare en styrka för studien var att åtta av artiklarna var kvalitativa, detta gav studien ett 
större djup och tydliggjorde patienters upplevelser. En svaghet var att inte det fanns 
mycket skrivet om ämnet, det var svårt att finna ny aktuell forskning.  
 

Resultatdiskussion 
 
Artiklarna i studien granskades utifrån Carlssons och Eimans (2003) bedöm-
ningsmall och graderades antingen som grad I, II eller III, där grad I innebar en 
hög vetenskaplig kvalitet, grad II klassas som medel och III som svag. 
Efter granskningen klassades nio av artiklarna som grad I och resterande tre som 
grad II. Att tre av artiklarna graderades med grad II berodde främst på att layou-
ten kunde ha varit bättre gjord, innehållet i dessa var dock relevant till studien.  
Det finns ett stort informationsutbud om cancer och hur sjukdomen upplevs där-
emot belyses sällan recidiv och upplevelserna av detta. Det av stor vikt att dessa 
patienter lyfts fram så att de erhåller en god omvårdnad. Studien baserades på 12 
vetenskapliga artiklar varav åtta hade kvalitativ forskningsansats och fyra hade 
kvantitativ forskningsansats. Dessa artiklar gav mycket och relevant information 
och kunskap om ämnet. Samtliga artiklar var genomförda i västerländska länder, 
majoriteten av dessa var utförda i USA. Detta anses vara en nackdel då en sprid-
ning i olika länder och kulturer kunde ha gett en större bredd och en djupare in-
sikt om ämnet. Fyra av artiklarna var skrivna av författaren Suzanne M. Mahon, 
detta kan betraktas som en styrka, då hon anses vara en banbrytare inom området. 
Detta kan även betraktas som en svaghet då detta kan ha präglat litteraturstudien 
åt en viss riktning. En ytterligare svaghet var att de flesta studier belyste kvinnor 
och deras upplevelser av recidiv i cancersjukdomar som bröstcancer och ägg-
stockscancer. Det är av stor vikt att även mäns upplevelser av recidiverande can-
cer belyses. Under studiens gång har många intressanta resultat uppkommit, det 
är av stor vikt att dessa belyses. Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att per-
sonal får ta del av hur patienter tidigare upplevt recidiverande cancersjukdom då 
detta kan underlätta och förbättra omvårdnaden för andra patienter.  
 
Emotionella upplevelser 
 
När patienter får diagnosen recidiv i cancer blir de ofta förvånade och förkrossade, detta 
trots att de är medvetna om risken för återfall (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2007; Ho-
well, Fitch & Deane, 2003; Mahon & Casperson, 1995; Mahon, Cella & Donovan, 
1990). De flesta patienter vet att det finns en risk att cancersjukdomen kan återkomma 
men detta betyder inte att patienten någonsin är förberedd på detta besked. 
Patienter som drabbats av recidiv sågs som starka överlevare efter att ha besegrat sin 
cancersjukdom (Ekwall et al., 2007), detta förändrades vid besked om recidiv då patien-
terna såg sig själva som misslyckade. De vanligaste förekommande emotionerna vid 
recidiverande cancer är oro, förvåning, chock och rädsla (Ekwall et al., 2007; Howell et 
al., 2003; Mahon & Casperson, 1995; Mahon et al., 1990. Även känslor som panik, 
sorg, förtvivlan, vrede, hjälplöshet, skam, skuld och förnekande kan uppträda (Cullberg 
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Weston, 2001). Cancer är med andra ord en sjukdom som skapar många emotioner hos 
människan (Strang, 2006).  
För många människor betyder cancer förändring och ett hot om en för tidig död. Cancer 
är en hotfull och upprörande sjukdom som drabbar patienten själv såväl som dennes 
nära omgivning. Anledningen till att cancer skapar dessa känslor kan bero på att sjuk-
domen hotar hela den mänskliga existensen, cancer skapar en maktlöshet och det enda 
patienten kan göra är att sätta sin tilltro till behandlingen. Ett recidiv kan upplevas som 
förödande för patienten, denne har en gång tidigare erfarit denna livshotande sjukdom, 
som nu återkommer och sätter livet på spel igen. 
En människa som drabbas av recidiv i cancer upplever ofta en osäkerhet inför framtiden 
och ställer sig ofta frågan, kommer jag besegra cancern eller kommer cancern besegra 
mig? 
 
Ett recidiv upplevs som mer upprörande än den initiala diagnosen (Cella et al., 1990; 
Mahon et al., 1990) och detta kan tänkas bero på att patienterna tror att de besegrat 
sjukdomen och de ser recidivet som ett misslyckande. Vid ett recidiv måste patienten ta 
upp kampen mot cancern igen och detta kan upplevas mycket ansträngande, både fy-
siskt och psykiskt. Recidivet upplevs av de flesta individer som en traumatisk kris, des-
sa går igenom olika faser i sin bearbetningen av krisen (Cullberg, 2006). I denna trau-
matiska situation kan patienten vara uppfylld med känslor av kaos och ångest, detta kan 
resultera i ett sökande efter mening i situationen.   
En stark upplevelse som sjukdomen för med sig är rädslan av att dö (Mahon & Casper-
son, 1995) och detta kan skapa krisreaktioner och ångest hos patienten. Rädslan för att 
dö bottnar i att patienten då missar och lämnar kvar mycket i livet, särskilt om patienten 
är yngre. Vissa patienter hittar tröst och styrka i sin religion och tro (Johnson & Klein, 
1994), detta kan underlätta deras rädsla inför döden. Många patienter är rädda för själva 
dödsprocessen, de tror ofta det ska bli en lång kamp med smärta och ångest. Här är det 
sjuksköterskans uppgift att gå in och stödja och samtala med patienten om dennes fun-
deringar kring detta. 
Då det även är vanligt med emotionell stress hos patienterna med recidiv i cancer (Bull 
et al., 1999; Oh et al., 2004) är det viktigt att de får tala ut och bearbeta sina tankar och 
känslor, därför har sjuksköterskan en väsentlig roll i patienters sjukdomssituation. Det 
är viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att uttrycka sina rädslor och bekym-
mer och att hon stöttar patienten i sjukdomssituationen 
 
Sociala upplevelser 
 
Ett recidiv förändrar och skapar ofta problem i det sociala livet, såväl med partner och 
familj som med arbete och vänner (Bull et al., 1999; Mahon & Casperson, 1995). Likväl 
som familjer kan splittras kan de även knytas samman på grund av de förändringar och 
känslor som ett recidiv framkallar. Det kan vara ovissheten som recidivet för med sig 
som tär på familjrelationerna. Ovissheten om framtiden skapar olika tankar och funder-
ingar hos alla i familjen, kommer partnern att förlora sin livskamrat, kommer barnen 
förlora sin mor eller far och blir familjen någonsin densamma igen. 
Patienter med recidiv i cancer upplever en rädsla över att bli övergivna av familj och 
vänner (Ekwall, 2007), de upplever även att människor runtomkring dem undviker dem 
och behandlar dem annorlunda på grund av cancern. Upplevelser som dessa är vanligt 
förekommande bland patienter med recidiv. Rädslan kan bottna i att patienterna känner 
sig sårbara i den situation de befinner sig i och är mer eller mindre beroende av sina 
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anhöriga på grund av det svåra de går igenom. De vill inte lämnas utanför och ensamma 
på grund av att de drabbats av en svår sjukdom.  
 
Arbetet är en ytterligare del i patienternas liv som påverkas vid ett recidiv i cancer (Ma-
hon & Casperson, 1995), att inte längre kunna arbeta upplevs antingen som en befrielse 
eller som ett ännu ett bakslag. Detta kom att bero på patienternas tidigare inställning till 
sitt arbete. Att inte längre kunna arbeta kan för vissa patienter upplevas som att förlora 
en del av sin identitet, de kan uppleva att de inte längre gör någon nytta utan istället att 
de är en belastning för samhället och sin familj. Att inte längre vara arbetsför kan där-
emot upplevas som något positivt av andra patienter, de kan istället fokusera på det de 
anser vara viktigast för dem. Detta kan vara familj, vänner, fritidssysselsättningar och 
andra intressen. Recidivet kan också fungera som en alarmklocka och få patienten att få 
upp ögonen och göra det han/hon verkligen brinner för. Oavsett hur förlusten av arbetet 
upplevs är det viktigt att både familj och vänner samt hälso- och sjukvårdspersonal 
uppmärksammar och samtalar med patienten om detta.   
 
Stöd är en viktig del för patienten i sjukdomen (Brady & Helgeson, 1999; Oh et al., 
2004), inte minst från familj och vänner. Även om detta erhålls kan patienten känna sig 
ensam och övergiven (Carlsson, 2007) då patienten står ensam i sin kamp mot cancern. 
De anhöriga kan ha svårigheter att helt förstå hur patienten upplever sin situation.  
Ålder och utbildning var faktorer som påverkade stödet från hälso- och sjukvårdsperso-
nalen (Brady & Helgeson, 1999), patienter med högre utbildning upplevde att deras 
partner fick mindre information och äldre patienter upplevde att de fick mer stöd av 
läkaren. Stödet från hälso- och sjukvårdspersonalen skall inte variera från individ till 
individ, alla patienter har rätt till lika stöd på lika villkor. Allt annat är etiskt oförsvar-
bart. Stöd bör alltså erhållas från hälso- och sjukvården där sjuksköterskan spelar en 
viktig roll. Patienten behöver professionellt stöd och hjälp i en svår situation som denna, 
men det är även väsentligt att sjuksköterskan tar sig tid och lyssnar på patienten.  
Northouse (1989, citerad av Burnet & Robinson, 2000) menar att det är av stor vikt att 
sjuksköterskan fokuserar på hela familjen, de anhöriga måste också få ett fullgott stöd 
så att de i sin tur kan stödja patienten. Patienter kan även få stöd från annat håll, bland 
annat från andra som genomgått och besegrat cancer tidigare (Carlsson, 2007) eller från 
patientföreningar som till exempel Sveriges cancersjukas riksförbund. 
 
Många patienter slutar att planera inför framtiden (Ekwall et al., 2007) och detta kan 
tänkas bero på att framtiden ser oviss ut, ingen vet säkert vad som kommer att hända. 
Detta kan bero på att de inte längre har någon lust och ork att planera inför någonting 
som kanske ändå inte kommer att bli av. Hilton (1988, citerad av Burnet & Robinson, 
2000) anser däremot att vissa patienter kan reagera på motsatt sätt och vilja planera mer 
inför framtiden, de vill fullfölja alla sina drömmar och uppnå de mål de satt upp i livet 
innan det är för sent. 
Patienterna lär sig att prioritera det som är viktigast för dem i livet, tar en dag i taget och 
lär sig leva med den osäkerhet som sjukdomen för med sig. 
 
Fysiska upplevelser 
 
Majoriteten av patienterna upplevde diffusa fysiska symtom innan de diagnostiserades 
med recidiv i cancer (Mahon & Casperson, 1997). Därför är det av stor vikt att patienten 
söker vård i tid och inte nonchalerar dessa symtom, för ju tidigare behandling kan på-
börjas desto större är chansen till tillfrisknande.  
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Många patienter upplevde symtomen vid ett recidiv som fler och svårare än vid den 
initiala diagnosen (Bull et al., 1999; Mahon & Casperson, 1995). Orsaken till varför det 
är så kan diskuteras, det kan kanske handla om att kroppen är svagare vid recidivet, ef-
ter att redan ha genomgått sjukdom och behandling tidigare. Det kan också bero på att 
behandlingen är starkare, eftersom cancercellerna ofta spridits och är mer aggressiva vid 
recidiv. 
I samband med recidiv och behandling upplevde patienter som nämnt ett antal fysiska 
symtom och dessa påverkar patientens fysiska, psykiska och sociala förmåga. Det är 
viktigt att sjuksköterskan sätter patientens välbefinnande i fokus och detta genom att; 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Socialstyrelsen, 
2000). 
Det är sämre prognos vid recidiv (Reitan & Scöhlberg, 2003) och det kan innebära att 
patienten inte kan botas och att behandlingen då får en palliativ inriktning. Då sjukdo-
men inte går att bota blir den för patienten beständig och detta kan leda till kronisk 
smärta och eventuell funktionsnedsättning.  
 
Upplevelser av hälso- och sjukvården 
 
Patienter upplevde att vården förändrades till det negativa när de drabbats av recidive-
rande cancer (Mahon & Casperon, 1995; Mahon et al., 1990). Detta visade sig bland 
annat i bristande kommunikation (Howell et al., 2003), sämre bemötande och mindre 
omsorgsfullhet från personalens sida. Hälso- och sjukvårdspersonalen lyssnade inte hel-
ler på patienterna (Howell et al., 2003) och tog mycket för givet (Cella et al., 1990; Ma-
hon & Casperson, 1995; Mahon et al., 1990). Det är farligt att som hälso- och sjuk-
vårdspersonal ta för givet någonting i patienters sjukdomstillstånd, då varje individ upp-
lever sin sjukdom på olika sätt och har olika tankar och känslor kring detta. Patienter 
med recidiverande cancer sätter sitt hopp och sin tilltro till hälso- och sjukvården, som 
är den enda instansen som kan hjälpa patienten att besegra sjukdomen. Då detta är enda 
alternativet för patienterna är det mycket viktigt att personalen visar respekt och omtan-
ke för varje individ och verkligen tar sig tid med denne. 
Det visade sig finnas skillnader i vården och bemötandet vid recidivet gentemot den 
initiala diagnosen och detta kan bero på att personalen inte längre ser något hopp för 
patienterna (Howell et al., 2003) och därmed skyddar sig själva från att involveras för 
mycket i patientens situation genom sin formella attityd. Det skall inte vara någon skill-
nad i vården på grund av vilken typ av diagnos patienterna har och hur deras sjukdom 
utvecklas, alla patienter ska behandlas med respekt, omtanke och värdighet oavsett 
sjukdom, handikapp, kön, ålder, nationalitet, ras, hudfärg, trosuppfattning, politisk åsikt 
eller social status (Socialstyrelsen, 2005b). Det är betydelsefullt att sjuksköterskan ser 
varje individ som unik och tar reda på patientens livshistoria och hur detta kan påverka 
patientens upplevelse av sjukdomen (Reitan & Schölberg, 2003). Sjuksköterskan bör 
även ta reda på hur cancern påverkar patienten emotionellt, fysiskt och socialt för att 
kunna ge bästa möjliga omvårdnad.  
 
Patienter upplevde att recidivet förde dem ett steg närmare döden (Ekwall et al., 2007) 
och för yngre patienter var dödsrädslan särskilt stor (Mahon & Casperson, 1995).  
Många patienter sitt recidiv i cancer som en dödsdom, därför är det viktigt att de får 
reda på att mer än hälften av dem som drabbas av cancer botas genom behandling 
(Strang, 2005). 
För många patienter är valet av behandling mycket svårt och det blir besvärligare att 
välja behandlingsmetod då cancern återkommit. Burnet och Robinson (2000) menar att 
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de finns individuella skillnader att ta tillvarata på vid val av behandling, detta kan vara 
personliga, sociala eller sjukdomsrelaterade faktorer som påverkar behandlingen och för 
med sig olika konsekvenser. 
 
För många patienter är valet av behandling svårt (Mahon & Casperson, 1997) på grund 
av att det finns för många eller i vissa fall för få behandlingsalternativ. Vid recidiv i 
cancer där metastaseringen är utbredd är det inte säkert att behandlingen syftar till att 
bota utan istället att bibehålla patientens livskvalitet, underlätta symtom och öka livs-
längden (Powles & Smith, 1991, citerade av Burnet & Robinson, 2000; Cullberg Wes-
ton, 2001). Samtidigt kan behandlingen förvärra sjukdomssituationen, patienter kan 
uppleva att behandlingen sänker livskvaliteten och att de får fler och värre biverkningar 
av själva behandlingen i sig än av sjukdomen. Därför är det viktigt att låta patienten 
själv få vara delaktig i sin behandling. Patienterna känner sig då betydelsefulla och 
medverkar i sin egen sjukdomsprocess, samtidigt som det är viktigt att inte hela detta 
betungande ansvar läggs på patientens axlar. 
Det är dock viktigt att beakta att patienter kan uppleva hälsa trots sjukdom (Jahren Kris-
toffersen, Nortvedt & Skaug, 2005), Katie Eriksson (1989) menar att en patient med 
obotlig sjukdom kan uppleva hälsa samtidigt som en individ med avsaknad av sjukdom 
kan uppleva ohälsa. Med andra ord kan en individ uppleva psykiskt välbefinnande trots 
sjukdom och en individ kan uppleva psykisk ohälsa trots avsaknad av sjukdom. 
 
 

Konklusion 
 
Vid beskedet om att cancern återkommit upplever patienten ett hot mot sin existens och 
de upplever ofta förändringar i det vardagliga livet. Recidiverande cancer påverkar pati-
enters uppfattningar och värderingar. 
Ett recidiv i cancer påverkar patienten fysiskt, psykiskt och socialt och skapar många 
emotionella upplevelser hos denne. Vid ett recidiv uppstår många tankar och fundering-
ar inför framtiden, i synnerhet då de flesta förknippar sjukdomen med en för tidig död. 
Vid diagnostisering av cancerrecidiv påverkas livskvalitet och hopp till det negativa. De 
flesta upplever den recidiverande cancersjukdomen som mer upprörande än den initiala 
cancerdiagnosen.  
Det är inte bara patienten själv som drabbas utan även de närmast anhöriga. Många in-
divider upplever en rädsla av att bli övergiven av sina närmaste, de upplever även att 
människor bemöter dem på ett annorlunda sätt på grund av deras sjukdom.  
Stöd är mycket betydelsefullt för dessa patienter, stödet kan erhållas från familj och 
anhöriga, patientorganisationer samt hälso- och sjukvårdspersonal. 
Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och attityder förändras till det negativa då 
patienterna drabbats av recidiv. Sjukvårdspersonalen tar också mycket för givet och 
lyssnar inte ordentligt på patienterna. Patienterna anser att information är en viktig del i 
sjukdomsprocessen, då kunskap om cancer och behandling genererar styrka i sjukdo-
men. Delaktighet i sin egen sjukdomsprocess anses också vara av stor vikt bland patien-
terna, däremot är det viktigt att inte för stort ansvar läggs på patienten när det gäller val 
av behandling då detta skapar oro och stress. 
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Implikation 
 
Recidiverande cancer är ett ämne som berör flera människor och bör därför belysas och 
lyftas upp. Patienters upplevelser av recidiverande cancer är ett ämne som det också 
måste bedrivas mer forskning om då det inte finns mycket material om detta.  
Resultaten i denna studie kan vara till nytta för patienterna själva då de kan inse att de 
inte är ensamma i sin situation eftersom det finns andra individer som gått igenom en 
liknande situation tidigare. Detta kan komma att fungera som ett stöd för patienterna i 
deras kamp mot sjukdomen.   
Sjuksköterskan har en viktig roll i vården av dessa patienter och det är av stor vikt att 
det redan under utbildningen läggs fokus på en holistisk människosyn och att hela män-
niskan uppmärksammas och inte bara den fysiska åkomman. Detta är en människosyn 
som bör prägla hela hälso- och sjukvården för att patienten skall erhålla bästa möjliga 
omvårdnad. Det finns mycket forskning om cancer och dess behandling, däremot har 
recidiverande cancer inte fått så mycket uppmärksamhet inom forskningen.  
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ses and recur-
rent  cancer. 

Att jämföra nivån av 
hopp hos patienter ny-
diagnostiserade med 
cancer samt patienter 
med recidiv. 

Kvalitativ metod 
med deskriptiva 
intervjustudier 
samt kvantitativ 
med frågeformu-
lär. 20 deltagare, 
varav 6 män och 
14 kvinnor. 

Det visade sig att det inte fanns 
någon större skillnad i nivån av 
hopp hos de två patientgrupperna. 
En skillnad var vilken typ av käl-
la hoppet kom från, stöd från fa-
milj, icke-familjärt stöd, tro, 
framtidsutsikt, vårdpersonal etc. 
De gifta  och de manliga infor-
manterna upplevde högre nivå av 
hopp. 

Grad I 

1999 
USA 

Brady, S.S., 
Helgeson, V.S. 

Social support 
and adjustment 
to recurrence 
of breast can-
cer. 

Att undersöka den öm-
sesidiga påverkan mel-
lan socialt stöd och an-
passning vid recidiv i 
bröstcancer. 

Kvalitativ metod 
med telefonin-
tervjuer. 30 
kvinnor deltog i 
studien. 

En av slutsatserna i studien var att 
kvinnorna upplevde minskade 
fysiska problem vid emotionellt 
stöd av sin partner samt vid in-
formativt stöd av sin läkare. 

Grad II 

1999 
Italien 
 

Bull, A.A., 
Meyerowitz, 
B.E., Hart, S., 
Mosconi, P., 
Apolone, G., 
Liberati, A. 

Quality of life 
in women with 
recurrent 
breast cancer 

Att klargöra relationen 
mellan recidiv i cancer 
och livskvalitet samt att 
bestämma förutsägelser 
gällande livskvalitet 
efter recidiv. 

Kvantitativ stu-
die där fråge-
formulär använ-
des. I studien 
deltog 69 kvin-
nor. 

I studien fann man att kvinnor 
med recidiv i bröstcancer upplev-
de en negativ påverkan på flera 
områden i sin livskvalitet. Bland 
annat gällande generell hälsa, 
fysiska symtom, känslomässig 
och social funktion. 

Grad I 



 
 
 

Bilaga II:2 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet 

1990 
USA 

Cella, D.F., 
Mahon S.M., 
Donovan M.I. 

Cancer recur-
rence as a 
traumatic 
event. 

Att undersöka om reci-
div i cancer skulle kun-
na karaktäriseras som en 
traumatisk händelse. 
Samt ifall detta utsatte 
individen för mycket 
stress och spänning. 

Kvalitativ metod 
med frågeformu-
lär där 40 indivi-
der deltog, me-
dianåldern bland 
dessa var 60 år. 
30 kvinnor och 
10 män  

De patienter som sa sig ha blivit 
totalt överraskade av recidivet 
samt de som fick sitt första reci-
div visade signifikant mer på-
trängande stress och spänning än 
vid den initiala diagnosen. Dessa 
patienter upplevde också det som 
svårare att anpassa sig till sjuk-
domen vid recidiv. 

Grad II 

2007 
Sverige 

Ekwall, E., 
Ternestedt, B., 
Sorbe, B. 

Recurrence of 
ovarian cancer 
– Living in 
limbo 

Att belysa kvinnors upp-
levelser av att bli dia-
gnostiserade med reci-
div i äggstockscancer. 

Kvalitativ, fe-
nomenologisk 
metod med in-
tervjuer. I studi-
en deltog 12 
kvinnor. 

Kvinnornas upplevelser beskrivs 
genom 3 huvudteman;  
1. Bli förvägrad sin egen framtid 
samtidigt som man hoppas kunna 
förhindra spridning av cancern. 
2. Känsla av främlingskap, både 
från sig själv och sin omgivning 
3. Vara ansvarsfull. 

Grad I 

2000 
USA 

Herth, K. 
 

Enhancing 
hope in people 
with a first 
recurrence of 
cancer. 

Att undersöka om ett 
specifikt omvårdnads-
program som är till för 
att förhöja hopp hos 
patienter med recidiv i 
cancer kan ha en positiv 
effekt. 

Kvantitativ stu-
die med fråge-
formlär där 115 
individer deltog. 

Resultatet från denna studie visar 
att det är möjligt för sjuksköters-
kor att öka känslan av hopp och 
den upplevda livskvaliteten hos 
individer med första recidivet i 
cancer genom en rad specifika 
åtgärder. Både känslan av hopp 
och den upplevda livskvaliteten 
var högre hos patienterna som 
ingick i programmet. 

Grad I 



 
 
 

Bilaga II:3 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Canada 

Howell, D., 
Fitch, M.I., 
Deane, K.A. 

Women’s ex-
periences with 
recurrent ovar-
ian cancer. 

Att beskriva kvinnors 
perspektiv av att leva 
med äggstockscancer i 
fråga om deras upple-
velser av recidiv. 

Kvalitativ metod 
med intervjuer. 
Det deltog 18 
kvinnor i studi-
en. 

Dessa kvinnors upplevelser be-
skrivs genom 4 huvudteman; 
1. Väntan på recidiv. 
2. Stå inför diagnosen av recidiv. 
3. Klara av behandlingsrelaterade 
bekymmer. 
4. Försöka återfå kontroll. 

Grad I 

1990 
USA 

Mahon, S.M., 
Cella, D.F., 
Donovan M.I. 

Psychosocial 
adjustment to 
recurrent can-
cer. 

Att ta reda på de 
psykosociala problem 
som uppstod vid recidiv 
och till grund för detta 
låg tre frågeställningar; 
hur patienten beskriver 
meningen i recidiv i 
cancer? Uppfattas dia-
gnosen av recidiv annor-
lunda än den initiala 
cancerdiagnosen? Vilka 
psykosociala problem 
kan patienter uppleva 
vid recidiv? 
 
 
 
 
 

Kvalitativ metod 
med intervju och 
frågeformulär 
där 40 individer 
deltog, 30 kvin-
nor och 10 män. 
Individerna var 
mellan 29 och 77 
år. 

Många av deltagarna rapportera-
de att recidiv upplevdes som mer 
upprörande än den initiala dia-
gnosen. Denna patientgrupp upp-
levde också mycket psykologisk 
stress, såväl hemma, på arbetet 
och i det sociala livet. Dessa be-
kymmer var okända för vårdper-
sonalen. 

Grad I 

         Bilaga II:4  



 
 
 

 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet 

1995 
USA 

Mahon, S.M., 
Casperson, 
D.S. 

Psychosocial 
concerns asso-
ciated with 
recurrent can-
cer. 

Att beskriva de 
psykosociala problem 
och bekymmer som är 
associerade till recidiv i 
cancer. 

Kvalitativ och 
kvantitativ me-
tod med inter-
vjuer och fråge-
formulär. 20 
individer deltog i 
studien 

I studien framkom det att patien-
terna upplevde flera bekymmer 
och problem som påverkade deras 
psykosociala liv. Många patienter 
upplevde ekonomiska problem på 
grund av cancersjukdom, detta då 
de inte längre kunde arbeta och 
dessutom hade sjukhusräkningar 
att betala. De upplevde även att 
sjukdomen skapade problem i 
äktenskapet och familjen, recidi-
vet påverkade även deras relatio-
ner till vänner och bekanta, både 
positivt och negativt. Alla patien-
ter rapporterade dessutom att 
hoppet minskade recidivet dia-
gnostiserades.    

Grad II 

1997 
USA 

Mahon, S.M., 
Casperson, 
D.M. 

Exploring the 
psychosocial 
meaning of 
recurrent can-
cer: a descrip-
tive study. 

Att beskriva meningen 
med ett recidiv i cancer 
för patienten samt un-
dersöka om patienter 
upplever diagnosen av 
recidiv som annorlunda 
än den initiala cancer-
diagnosen. 
 

Kvalitativ metod 
med intervjuer 
av 20 individer, 
varav 13 kvinnor 
och 7 män. 

Recidiv i cancer är av olika inne-
börd för alla individer med can-
cer. I studien har man funnit en 
tydlig skillnad mellan recidiv och 
den initiala diagnosen då det ex-
empelvis framkom att individer 
med recidiv upplevde fler be-
kymmer och psykosociala pro-
blem än vad de gjorde vid den 
initiala diagnosen. 

Grad I 

          
 



 
 
 

Bilaga II:5 
 

Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 
 

Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
USA 

Oh, S., Heflin, 
L., Meyero-
witz, B:E., 
Desmond, 
K.A., Row-
land, J.H., 
Ganz, P.A. 

Quality of life 
of breast can-
cer survivors 
after a recur-
rence: a fol-
low-up study. 

Att undersöka den 
psykosociala omställ-
ningen hos kvinnor med 
recidiv i bröstcancer 1-5 
år efter den initiala dia-
gnosen och efter dia-
gnosen av recidiv.  

Kvantitativ me-
tod med fråge-
formulär. 108 
kvinnor deltog 
varav 54 med 
recidiv och 54 
utan. 

Fastän kvinnorna med cancerre-
cidiv rapporterade gott humör, 
låg stress och goda relationer till 
de nära visade det sig att de hade 
högre stress jämfört med de kvin-
nor utan recidiv. Kvinnor som 
hade recidiv rapporterade också 
att de upplevde mer mening och 
sårbarhet i livet. 

Grad I 

2007 
Sverige 

Sarenmalm 
Kenne, E., 
Öhlèn, J., 
Jonsson, T., 
Johansson-
Gaston, F. 

Coping with 
recurrent 
breast cancer: 
predictors of 
distressing 
symptoms and 
health-related 
quality of life 

Att undersöka före-
komsten av besvärliga 
symtom, copingförmå-
ga, copingresurser och 
hälsorelaterad livskvali-
tet hos kvinnor med 
återfall i bröstcancer. 

Kvantitativ me-
tod med olika 
mätskalor och 
frågeformulär. 
Kvinnor över 55 
år i klimakteriet 
som nyligen 
diagnostiseras 
med återfall i 
bröstcancer. 56 
kvinnor deltog i 
studien. 

Kvinnor med recidiv i bröstcan-
cer drabbades av flera samtidiga 
symtom såsom t.ex. sömnsvårig-
heter och smärta. Hur patienterna 
förhöll sig till sjukdomen påver-
kade deras upplevda livskvalitet. 

Grad I 

 
 
 
 
 


