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Abstract 
Bakgrund: År 2015 dog 1,69 miljoner personer i lungcancer i världen. I Sverige insjuknar 

årligen 3500 personer i lungcancer och 85-90% av lungcancerfallen orsakas av inhalation av 

tobaksrök. Patienter med lungcancer är en patientgrupp som kräver omfattande cancervård 

och har ouppfyllda behov i referens till psykiskt och fysiskt lidande.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av omvårdnad vid lungcancer. 

Metod: Författarna gjorde en litteraturstudie med systematiska sökningar enligt Kristensson 

(2014). Data insamlades i databaserna CINAHL och MEDLINE. Det gjordes även en 

kompletterande sökning i samma databaser för att kontrollera att all relevant forskning var 

inkluderad, därefter gjordes en manuell sökning i samma syfte. Integrerad innehållsanalys 

användes för att analysera det insamlade datamaterialet.  

Resultat: Resultatet visade att en del patienter upplever brister i sjuksköterskans 

kommunikation och information i mötet med patienter med lungcancer. Patienter som rökt 

eller röker kan i vissa fall känna sig skyldiga till sin lungcancer. Det framkom att en del 

patienter var nöjda med sjuksköterskans bemötande och tyckte de var en möjlighet till 

expertråd.  

Slutsatser: Patienter med lungcancer upplever brister i sin omvårdnad och beskriver att 

kommunikation och information har betydelse för omvårdnaden.  

Nyckelbegrepp: lungcancer, omvårdnad, patient och upplevelse  
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Bakgrund 
Lungcancer 
Cancer är en av de sjukdomar som orsakar flest dödsfall i världen. År 2015 dog 8.8 miljoner 

människor i cancer och av dessa var lungcancer den vanligaste med 1,69 miljoner dödsfall i 

världen (WHO, 2017). I Sverige insjuknar cirka 3500 personer årligen i lungcancer. Av de 

fallen är 85-90 % orsakade av inhalation av tobaksrök och det inkluderar även passiv rökning. 

Andra orsaker som kan leda till lungcancer är luftföroreningar och industriutsläpp (Griph, 

2013). Cancer är en sjukdom som orsakas av skador i cellernas gener och det bildas en tumör, 

som antingen kan vara godartad eller elakartad. De elakartade tumörerna sprider sig till andra 

organ genom metastaser (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Patienter med avancerad lungcancer kan ha ouppfyllda behov i referens till fysiskt och 

psykiskt lidande, de upplever även ofta en psykosocial ångest. De behöver hjälp med 

exempelvis att handla, tvätta och städa på grund av andningssvårigheter och de faktorerna 

leder ofta till minskad livskvalitet. De är en patientgrupp som kräver omfattande cancervård 

och bör i tidigt skede få kontakt med det palliativa teamet för att få hjälp att utveckla 

strategier som hjälper dem hantera sin situation (Deodhar et al., 2017). 

Symtom 
Tidiga symtom vid lungcancer är hosta, andfåddhet, bröstsmärta, blodiga upphostningar och 

röstförändringar. Andra symtom som kan tillkomma är trötthet, aptitförändringar, 

viktminskning och sömnstörning (Moore, 2009). Hos de patienter som har haft lungcancer en 

längre tid tillkommer ofta symtom som fatique och dyspné. Symtomen varierar beroende på 

person och var i sjukdomsförloppet de befinner sig. Ålder och kön kan också bidra till att 

symtomen varierar. Studier har visat att personer äldre än 70 år som drabbats av lungcancer 

led mer av dyspné än av bröstsmärta jämfört med yngre personer. Studier har även visat att 

kvinnor lider mer av psykiska symtom än män (Cooley, 2000). Maguire, Stoddart, Flowers, 

McPhelim och Keaney (2014) beskrev att de fysiska symtomen av andfåddhet, hosta, 

upphostningar, smärta, fatigue och dyspné kan framkalla psykiska symtom och tvärtom. 

Psykiska symtom som kan förekomma är stress, depression, ångest och aptitlöshet. Det 

beskrevs även att symtomen ofta uppkom samtidigt och framkallade varandra. Hosta kunde 

exempelvis framkalla andningsbesvär som i sin tur gav patienterna ångest och de upplevde 

stress av att inte kunna andas (ibid). 

Dyspné är patienternas egna upplevelse av andningsbesvär, andfåddhet och andnöd. Det är ett 

vanligt symtom vid lungcancer, som patienter kan uppleva som besvärande (Henoch, 

Bergman & Danilson 2007; Pratter, Abouzgheib, Akers, Kass & Bartter, 2011). Depression 

och ångest är symtom som är förknippat med lungcancer. Prognosen för överlevnad är låg och 

ångesten beror mestadels på andnöd, som kan leda till dödsångest. Att leva med lungcancer 

försämrar i många fall livskvaliteten för patienterna och de blir mer beroende av andra, 

speciellt av sina anhöriga. Det leder ofta till att patienterna blir deprimerade och inte kan leva 

som de gjorde tidigare (Ball, Moore & Leary, 2016). 

Behandling 
Operation, strålbehandling och cytostatika är de vanligaste behandlingarna av lungcancer. De 

kan användas var för sig eller i kombination (Moore, 2009). Vilken behandling som är aktuell 

beror på om lungcancern är småcellig eller icke-småcellig. Vid icke-småcellig lungcancer 

undersöks det om tumören kan opereras bort. Småcellig lungcancer behandlas alltid med 

cytostatika och vid begränsad sjukdom kompletteras den med strålning eller operation. 
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Patienter som genomgått behandling i kurativt syfte med cytostatika eller strålning och inte 

blev friska kan laserbehandling bli aktuellt (Griph, 2013). 

Vanliga symtom för patienter som fått cytostatikabehandling är illamående, kräkning och 

håravfall. Patienter som fått strålbehandling får ofta sväljningssvårigheter, det vill säga 

dysfagi (Cooley, 2000). 

Prognos 
Vid lungcancer är prognosen för 5 års överlevnad 4-15 % för de patienter som söker för 

symtom av sin lungcancer. De patienter med lungcancer som har bäst prognos med 5 års 

överlevnad mellan 75-85% är de som inte har sökt sjukvård på grund av symtom för 

lungcancer, den har exempelvis upptäckts av en slump vid en lungröntgenundersökning. Hos 

de patienterna kan tumören opereras bort med gott resultat och de har inte metastaser (Griph 

& Ström, 2007). 

Omvårdnad 
Varje människa är unik och bör bemötas individuellt efter sina egna förutsättningar. Det 

grundläggande antagandet är att omvårdnad sker på personnivå och det innebär att 

omvårdnadsvetenskaplig kunskap och forskning utgår från människan som en enhet. 

Traditionellt sätt beskrevs omvårdnad som en verksamhet. I dagsläget ses det som ett 

kunskaps- och forskningsområde som nära förknippas med hälsa, då det ligger till grund för 

värderingar och val av åtgärder (Willman, 2009). En god relation mellan patient och 

sjuksköterska är trygghetsskapande och kan lindra patientens lidande. Patientens behov av 

trygghet kan tillgodoses i vetskapen om att hen vårdas av kunniga sjuksköterskor 

(Fagerström, 2013). 

Personcentrerad omvårdnad 

Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och Chaboyer (2011) beskriver att personcentrerad 

omvårdnad är en term som används för att beskriva patientens individualitet, värdighet, 

perspektiv, kunskap och autonomi. Det uppnås genom delat ansvar och kommunikation och är 

både en helhetssyn och klinisk arbetsmodell. Det framkom att när patienterna är delaktiga i 

sin vård känner de sig respekterade, vården blev säkrare och omvårdnadskvaliteten blev 

förbättrad (ibid). Jangland och Gunninberg (2017) beskriver att personcentrerad omvårdnad 

utvecklas genom ett engagerat ledarskap och att samarbetet mellan sjuksköterskan och 

patienten är viktig för att det ska uppnås. När omvårdnadsmålen görs bör patienten vara 

delaktig och en aktiv partner till sjuksköterskan (ibid).  

Omvårdnadsbegrepp 

Stigma 

Stigma är ett begrepp som definieras av samhällets attityder mot vissa samhällsgrupper 

(Jeong, Jeong & So, 2016).  Det är känt som en märkning samhällsgruppen får baserat på 

samhällets attityd mot dem. Den märkningen kan leda till att de berörda personerna accepterar 

att identifiera sig med samhällets åsikt. Det kan i sin tur orsaka psykisk ohälsa för den berörda 

gruppen (Lehto, 2014). Johnson Shen, Hamann, Thomas och Ostroff (2015) beskriver att det 

finns ett stigma i sjukvården och att både de patienter som röker och de som inte röker 

upplever det. 

Delaktighet 

Schandl, Falk och Frank (2017) beskriver delaktighet som en viktig faktor i patienternas 

omvårdnad. Om patienterna är delaktiga i sin vård kan deras motivation till behandling öka, 

högre tillfredställelse av vården kan uppnås och behandlingsresultaten kan bli förbättrade. 

Patienterna är beroende av sjuksköterskan för att få adekvat och tillräcklig information om sin 

sjukdom, för att kunna vara delaktig i sin vård och behandling (ibid).  
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Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan behöver kunskap om hur omvårdnadsuppgifter utförs och hur hen kan 

utveckla en relation till patienten. Genom att sjuksköterskan skapar ett förtroende med 

patienten får de möjlighet till en god omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar för 

omvårdnadsarbetet och omvårdnaden är riktad mot att tillgodose patientens grundläggande 

behov och göra patienten delaktig i sin vård genom ett partnerskap med sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan leder omvårdnadsarbetet genom att självständigt, i teamsamverkan och i 

partnerskap med patienten och deras närstående göra en bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskan ansvarar även för att 

konsultera om hen behöver kompletterande kompetens. Genom partnerskap med patienten 

och hens närstående skapar sjuksköterskan förutsättning för att patienten är delaktig i sin vård 

och får behålla sin värdighet och integritet (Svensksjuksköterskeförening, 2017). 

 Patienten har rätt till information och medbestämmande i sin vård. Patienten skall ges 

möjligheten att delta i sin omvårdnad utifrån sina personliga egenskaper. Patienten kan välja 

att avstå behandling och sjuksköterskan ska respektera patientens beslut. Det ska ske 

informerat och patienten ska förstå innebörden av sitt beslut. Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam när patienter visar tecken på vanföreställningar, missuppfattningar eller 

skuldkänslor över sin lungcancer. I de fallen bör sjuksköterskan ge stöd och samtala med 

patienten (Valand & Fodstad, 2002). Sjuksköterskans yrkesetiska mål avser att möta 

patientens behov, främja jämlikhet, respekt och bidra till att patienten kan använda sina 

resurser på ett bättre sätt (Eide och Eide, 2004). 

Problemformulering 
Det är viktigt att sjuksköterskan förstår hur patienter med lungcancer upplever sin omvårdnad 

i dagsläget för att kunna bemöta hens behov. Lungcancer är en sjukdom med ett stigma 

associerat till sig och har symtom som framkallar både fysiskt och psykiskt lidande för 

patienten. Prognosen för överlevnad är låg och därför behöver patienter med lungcancer 

mycket stöd ifrån sjuksköterskan och resten av vårdteamet. Genom att genomföra denna 

litteraturstudie kan patienter med lungcancers upplevelser av omvårdnaden framkomma och 

ge sjuksköterskor en inblick i hur de upplever omvårdnaden i dagsläget. Det kan ge 

inspiration till hur sjuksköterskan kan utveckla omvårdnaden för patienter med lungcancer. 

Syfte 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av omvårdnad vid lungcancer. 

Metod 
Design 
Den här studien är en deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar (Kristensson, 

2014). 

Sökstrategi 
Sökorden valdes genom att de meningsbärande orden togs ut ur syftet, som översattes till 

engelska. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE med sökorden: 

Patient*, (MH”lung neoplasms”), care och experience. Genom sökfunktionen headings i 

CINAHL togs (MH”lung neoplasms”) fram som ämnesord och resterande sökord gjordes som 

fritextsökning. Alla sökorden kombinerades med AND. 

Avgränsningarna som användes i CINAHL: Artiklar skrivna på engelska, publicerade mellan 

åren 2007-2017 och peer reviewed (se bilaga 1). 

Avgränsningar som användes i MEDLINE: Artiklarna skrivna på engelska och publicerade 

mellan åren 2007-2017 (se bilaga 1). 
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Kompletterande databassökning gjordes i CINAHL och MEDLINE. Sökkombinationen: Care 

OR Nursing och de resterande sökorden söktes med AND. Avgränsningar som användes i 

MEDLINE var artiklar skrivna på engelska och publiceringsperiod 2007-2017. I CINAHL var 

avgränsningarna artiklar skrivna på engelska, publicerat 2007-2017 och peer reviewed. 

Sökningen genomfördes för att kontrollera att inga artiklar uteslutits som svarar på syftet. 

Ingen ny artikel inkluderades efter den sökningen (se bilaga 1).  

Urval 
Inklusionskriterier: Artiklar som studerar patienter över 18 år, som diagnostiserats med 

lungcancer. 

Exklusionskriterier: Artiklar som studerar flera former av cancer. 

Urvalet av artiklarna gjordes i fyra steg. I CINAHL och MEDLINE valdes de artiklar som 

svarade på syftet. I det första steget läste ena författaren titlarna i CINAHL och den andra 

läste titlarna i MEDLINE. I andra steget lästes samtliga abstract till de valda titlarna av båda 

och enbart de som överensstämde med syftet gick vidare till tredje steget, där båda gjorde 

fulltext läsning av artiklarna. Sedan jämfördes vilka artiklar båda hade valt efter att de läst 

hela artiklarna i fulltext. De artiklarna som besvarade syftet och följde strukturen 

Introduktion, Metod, Resultat, And Diskussion [IMRAD] gick vidare till granskning 

(Kristensson, 2014). 

CINAHL gav 189 sökträffar, av de valdes 75 artiklar ut baserat på titlarnas relevans till syftet. 

Sex av de artiklarna gick vidare till fulltext läsning baserat på att deras abstract stämde 

överens med syftet. Efter fulltextsökning exkluderades två artiklar, då de inte besvarade syftet 

(se bilaga 1). 

MEDLINE gav 379 sökträffar, av de valdes 84 artiklar ut baserat på titlarnas relevans till 

syftet. Åtta av de artiklarna gick vidare till fulltext läsning baserat på att deras abstract stämde 

överens med syftet. Efter fulltext läsningen exkluderades tre artiklar, då de inte besvarade 

syftet. Antal artiklar i vardera urvals steg kan ses i (bilaga 1). 

Tre artiklar söktes fram genom manuell sökning och inkluderades efter att ena författaren läst 

abstracten. Av de tre artiklarna exkluderades en artikel efter fulltextläsning av författarna, då 

den inte besvarade syftet. 

Granskning 
Samtliga elva artiklar granskades med granskningsmall från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2014). Av de elva artiklarna var nio artiklar kvalitativa och de återstående 

var kvantitativa. Samtliga artiklar fick betyget medelhög och inkluderas i resultatet.  

Bearbetning och analys 
Integrerad innehållsanalys och triangulering användes vid analysen, det innebär att analysera 

och tolka resultatet tillsammans (Kristensson, 2014). De elva artiklarna lästes noga upprepade 

gånger, för att identifiera meningsbärande enheter som svarade på syftet. De meningsbärande 

enheterna kondenserades. 

Integrerad innehållsanalys består av att identifiera om det finns likheter eller skillnader i de 

inkluderade artiklarnas resultat, identifiera kategorier som sammanfattar resultaten som 

relaterar till varandra och besvarar studiens syfte. I sista steget sammanställs resultatet under 

de olika kategorierna (Kristensson, 2014). I studien diskuterades likheterna och skillnaderna i 

inkluderade artiklar och i nästa steg valdes kategorierna kommunikation, information, 

omvårdnadsbehov, tid och bemötandet mot patienter som röker. Kategorierna blev rubriker i 

resultatdelen. Resultatet integrerades och sammanställdes under respektive rubrik och utgör 

resultatdelen i studien.  
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Forskningsetiska överväganden 
I samtliga utvalda artiklar har allt resultat som svarade på studiens syfte inkluderats. 

Författarna har varit objektiva i granskningen och har inte låtit sina egna värderingar påverka 

studien. De inkluderade artiklarna har fått tillstånd från etisk kommitté som Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver. Det har gjorts en noggrann översättning till svenska av 

artiklarna för att undvika feltolkning av resultatet. 

Det gjordes en bedömning utifrån de fyra centrala principerna av artiklarna som Kristensson 

(2014) beskriver. Autonomiprincipen innebär att forskningen sker med respekt för deltagarnas 

självbestämmande. Nyttoprincipen innebär att nyttan överväger risken för skada och obehag 

för deltagaren. Inte skada principen innebär att miljön och metoderna skall vara så säkra som 

möjligt. Det inbegriper att följa lagstiftning angående sekretess, att tillstånd inhämtats och att 

projektet genomgått en oberoende etisk granskning. Rättviseprincipen innebär att deltagarna 

behandlas rättvist och att medverkan genomförs på lika villkor (ibid). Hade det framgått att 

principerna inte var beaktade i artiklarna hade de inte inkluderats i studien. 

Resultatredovisning 
Resultatet från de elva artiklarna var studier med fokus på patienter med lungcancers 

upplevelse av sin omvårdnad. Nio artiklar var kvalitativa intervjustudier och två stycken var 

kvantitativa enkätstudier. Genom integrerad innehållsanalys identifierades fem kategorier de 

var kommunikation, information, omvårdnadsbehov, tid och bemötande mot patienter som 

röker. 

Kommunikation 
Patienterna upplevde att kommunikation var nyckeln till en relation med kvalitet och det 

identifierades att patienter uppskattade att diskutera emotionella och psykologiska problem 

med sjuksköterskan. När patienterna blev tillfrågade om de ville få sjuksköterskeledd 

uppföljning angående sin sjukdom svarade några patienter att de inte behövde de. Några 

patienter upplevde att de ville få sjuksköterskeledd uppföljning och träffa sjuksköterskan var 

sjätte månad på kliniken. De såg det som ett alternativ till att få tillgång till "expertråd" och 

det gick snabbare än att vänta på att träffa läkaren. Många patienter upplevde att de aldrig fick 

direkta svar av sjuksköterskan eller att de inte hade någon kontroll över deras situation. De 

upplevde att de blev “kringkastade” och ingen ville ta tag i deras situation. En av de positiva 

saker som patienterna upplevde var vetskapen om att när de väl var i systemet kunde de ringa 

vårdpersonalen direkt om de inte kände sig friska och då kunde de komma snabbare till 

kliniken. Vetskapen om att det finns en direkt väg tillbaka in i systemet upplevdes speciellt 

högt värderat av patienter. En del av patienterna upplevde att perioden mellan behandling och 

uppföljning var otrygg, då de inte kände sig förberedda för utskrivning och upplevde brister i 

kommunikationen mellan sjukhuset och allmänläkaren (Cox et al., 2006; Krishnasamy, Wells 

& Wilkie, 2007; Sandeman & Wells, 2010). 

En del patienter upplevde att deras behov var bemötta och identifierade av 

sjukvårdspersonalen och när sjuksköterskorna var tillgängliga för samtal och stöd vid besöken 

eller via telefonkontakt var det högt värderat. De upplevde att sjuksköterskorna var en viktig 

faktor för att påverka sjukdomsförloppet och behandlingen. Att sjuksköterskorna var där för 

deras närmaste anhöriga upplevde patienterna var bra (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; 

Husain et al., 2012; Sandeman & Wells, 2010; Wiljer et al., 2012). 

Information 
Patienter upplevde att de hade fått stöd från sjuksköterskor med att förstå deras lungcancer 

och fått hjälp med att hantera den, men de upplevde inte att de fått specifik hjälp eller stöd att 

dela sin diagnos med andra. Några upplevde att sjuksköterskorna var förstående och stöttade 

mot dem, men de fick ingen information om hur de skulle berätta för personer i deras 
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omgivning att de har lungcancer. En del patienter upplevde att deras sjukdom inte var under 

kontroll på det sätt de önskat när de fick olika information från olika personer i vården och 

upplevde att de inte var sedda, hörda eller var lika viktiga på grund av det. Bästa 

informationskälla upplevde patienterna att det onkologiska sjukvårdsteamet var. 

Informationen om behandlingsalternativ och biverkningar upplevde många patienter hjälpte 

dem mest och ett flertal patienter upplevde att information om hur de skulle hantera sin 

fatigue hade varit till hjälp. Det framkom att de flesta patienter med lungcancer hade minst ett 

ouppfyllt behov rörande information och patientvårdsstöd, de upplevde att informationen om 

hur de skulle hantera sin fatigue hade varit till hjälp från sjuksköterskan. Patienter upplevde 

att de inte hade fått någon hjälp med att hantera sin ångest och flera patienter berättade att de 

hade fått begränsad information om sin dyspné (Ewing et al., 2015; Krishnasamy, Wells & 

Wilkie, 2007; Lai, Carmen & Lopes, 2007; Sanders, Bantum, Owen, Thomton & Stanton, 

2009; Wiljer el al., 2012).  

Omvårdnadsbehov 
Patienter med lungcancer upplevde tro, tillit och förtroende till sjuksköterskan som viktiga 

faktorer för en god omvårdnad. Hopp och förväntningar angående deras sjukdomsförlopp 

upplevdes påverkas av sjuksköterskans bemötande. Största omvårdnadsbehovet av stöd var 

med det fysiska i vardagen och med att hantera sin dyspné. Dyspné upplevdes som obehagligt 

och en del patienter sade att sjuksköterskorna enbart erbjöd medicinsk hjälp vid deras dyspné, 

men de tror att det fanns mer de kunde göra för dem. Metoder för att hantera sin dyspné 

lärdes genom egna försök och fel, de upplevde att sjuksköterskan hade stor betydelse vid 

inlärning av korrekt andningsteknik. Exempelvis berättade en patient att några sjuksköterskor 

hade lärt honom hur han skulle andas när han får svåra andningsproblem, patienten upplevde 

att det hjälpt honom. Det framkom att det psykologiska behovet var signifikant ouppfyllt och 

att en del av patienterna upplevde att de inte fick tillräcklig uppföljning av sin vård (Husain et 

al., 2012; Lai, Carmen & Lopes, 2007; Sandeman & Wells, 2010; Sanders, Bantum, Owen, 

Thomton & Stanton, 2009). 

Tid 

En del patienter med lungcancer beskrev att sjuksköterskor på sjukhuset upplevdes som 

stressade och hade lite tid för dem. Sjuksköterskorna upplevdes prioriterade andra uppgifter 

mer än att ge patienterna tid och uppmärksamhet. Många patienter förstod de som valde att 

vända sig till alternativ medicin, då de upplevdes ha mer tid för dem (Lövgren, Hamberg & 

Tishelman, 2010). 

Bemötandet mot patienter som röker 
Patienter som fortfarande röker efter att de fått sin lungcancer upplevde att de behandlades 

annorlunda jämfört med de patienter som inte röker eller har slutat röka. De upplevde att det 

fanns ett stigma associerat med lungcancer och att en del sjuksköterskor hade fått patienter 

som röker att känna sig skyldig till sin lungcancer. Det fanns patienter som fortfarande rökte 

som upplevde att de inte blev bemötta annorlunda av vårdpersonal (Weiss et al., 2016). 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor upplevdes vara 

nyckeln till en god omvårdnad för patienterna. God kommunikation skapade tillit och 

förtroende till sjuksköterskan. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna hade en viktig roll 

vid inlärning av andningsteknik och att deras hjälp med symtomlindring var högt värderat. 

Många patienter upplevde att sjuksköterskorna var stressade och att de fick för lite tid att prata 

om sitt mående. Patienter med lungcancer som rökt eller fortfarande röker upplevde att 

sjuksköterskorna behandlade dem annorlunda och fick dem att känna sig skyldiga till sin 

lungcancer. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
En annan metod som kunde använts för att genomföra studien hade varit en empirisk 

intervjustudie. Författarna valde att använda CINAHL och MEDLINE, då det är databaser 

som tillhandahåller omvårdnadsforskning. Sökningarna gav stor mängd relevanta artiklar som 

svarade på syftet, därför gjordes valet att inte använda fler databaser. Flertal testsökningar 

gjordes med synonymer till de meningsbärande enheterna och efter flertal sökningar med 

olika kombinationer valdes sökkombinationen som kan ses i (bilaga 1), då den gav fler träffar 

på titelnivå som svarade på syftet, än vad testsökningarna gjorde. Flera av sökorden gjordes 

som fritextsökning för att öka känsligheten till att det kunde genereras fler artiklar 

(Kristensson, 2014). Kompletterande sökning gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE 

genom att lägga till sökordet Nursing, då det är en synonym till Care. Sökningen gjordes för 

att försäkra sig om att inga relevanta artiklar som svarar på syftet förbisågs. Det gjordes även 

en manuell sökning utifrån referenslistorna i artiklarna som är inkluderade i studien vid 

databassökningen. Det gjordes för att undersöka om det fanns fler artiklar som svarade på 

syftet. Den manuella sökningen gav två artiklar som svarade på syftet. Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) beskriver att det är en styrka att kombinera med en manuell 

sökning i artikelsökningen.  

Vid urvalet av artiklarna gjordes första urvalet enskilt av författarna i varsin databas vilket 

gjorde att de inte påverkade varandra angående vilka artiklar som gick vidare till abstracts 

läsning. I det steget lästes samtliga abstracts av båda författarna. I nästa urvalssteg jämfördes 

vilka abstract båda ansåg skulle gå vidare till fulltextläsning. Endast de artiklar som båda hade 

valt var för sig gick vidare till fulltextläsning. Det ger styrka till studien då författarna inte 

påverkar varandra i något urvalssteg. Genom det tillvägagångssättet kan någon artikel 

förbisetts, men författarna gjorde avvägning mot alternativet och valde att inte påverka 

varandra. De fick tillräcklig mängd artiklar med sig till nästa urvalssteg. Författarna läste 

samtliga inkluderade artiklar fulltext och enbart de artiklar båda var överens om gick vidare 

till granskning (Kristensson, 2014). SBU (2014) granskningsmall användes för granskning av 

de elva artiklarna som är inkluderade i studien, då den anses vara en tillförlitlig 

granskningsmall. En av artiklarna var över tio år, men inkluderades ändå i studien på grund av 

att den ansågs relevant för studien och trovärdig enligt SBU (2014) granskning. 

Reliabilitet innebär litteraturstudiens pålitlighet och möjlighet till upprepning (Henricson, 

2012). Genom att författarna har gjort en tydlig beskrivning över sin sökstrategi bör andra 

kunna efterfölja sökmatrisen (bilaga 1) i litteraturstudien och få samma resultat. Sökresultatet 

kan påverkas i framtiden, då fler studier kan ha genomförts eller artiklar kan ha tagits bort.    

Tillförlitlighet definieras som sanningshalten i de resultat som presenteras. Det innebär att 

resultatet är grundat i de material som är insamlat och inte författarnas egna åsikter. 

Författarna valde att genomföra en integrerad innehållsanalys, för det är ett tydligt sätt att 

presentera resultatet. Analysen gjordes av båda författarna genom triangulering för att stärka 

resultatets tillförlitlighet i studien. Genom triangulering minskas risken att någon av 

författarnas förförståelse påverkar resultatet (Kristensson, 2014).  

Artiklarna som använts i resultatet har genomförts i Sverige, Skottland, Storbritannien, USA 

och Kanada. Artiklarna har kommit fram till liknande resultat vilket visar på att resultatet kan 

vara överförbart till Sverige och andra industriländer (Henricson, 2012).  

Resultatdiskussion 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vad vården bör och kan göra för patienter med 

lungcancer är inte bindande för vården, men ger tydliga rekommendationer om vilken vård 
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personer med lungcancer bör erbjudas. Hälso- och sjukvården bör ge god vård och erbjuda 

den mest effektiva behandlingen till patienterna oavsett vart de är bosatta. Behandlingen ska 

vara anpassad efter personernas allmäntillstånd och förmågor (Socialstyrelsen, 2012). I 

resultatet framkom det att en del patienter som röker känner sig skyldiga för sin lungcancer, 

då det bland annat finns ett stigma kring sjukdomen. Det styrks av Lehto (2014) som 

beskriver att patienter som har lungcancer känner sig dömda av andra på grund av sin 

diagnos, då den förknippas med rökning. Det tyder på att det kan finnas ett stigma i samhället 

angående lungcancer och rökning, som bygger på en förutfattad mening om att patienter med 

lungcancer har fått sjukdomen på grund av att de rökt. Det kan leda till att patienter väljer att 

inte berätta om sin sjukdom på grund av att de kan känna skuld och skam över sin diagnos.   

Patienter upplever även ett stigma i sjukvården rörande lungcancer och enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), är alla personer berättigade till lika vård. Det innebär 

att oavsett om patienten röker, inte röker eller tidigare varit rökare ska det inte påverka vården 

eller hur patienten blir bemött av sjuksköterskan. Trots att det finns lagar och författningar 

som sjuksköterskan ska följa förekommer det brister, som resultatet visar. Sjuksköterskan har 

ett ansvar att följa de riktlinjer och lagar som finns oavsett sina egna värderingar. En 

anledning till att det förekommer brister kan vara att sjuksköterskans egna åsikter påverkar 

hens arbete. En annan orsak kan vara påverkan från exempelvis kollegor eller att hen inte 

visar respekt för patientens rätt till autonomi. En etisk aspekt kan vara att sjuksköterskan låter 

sina egna värderingar påverka hens arbete, vilket kan leda till att omvårdnaden till patienten 

blir lidande. Oavsett vilka val patienten har gjort i sitt liv eller hur hen lever sitt liv i dagsläget 

är den berättigad att få lika vård.  

Information och kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten är viktig, för att 

patienten ska kunna hantera sin sjukdom. Brister inom det området bör inte förekomma och 

Valand och Fodstad (2002) beskriver att det är sjuksköterskans uppgift är att hantera 

omvårdnaden för patienterna och de bör utveckla ett partnerskap till patienten och utgå från 

ett helhetsperspektiv när de gör omvårdnadsplanen. De bör även utgå från och ta hänsyn till 

personernas nuvarande livssituation (ibid). Resultatet visade att en del patienter som får stöd 

och uppföljning av sjuksköterskorna via samtal eller möte tycker det var bra. Det tyder på att 

uppföljning är viktigt för en god kontakt mellan sjuksköterskan och patienten. Det ger 

möjlighet till följsamhet och patienten kan utveckla sin self- efficacy, vilket är patientens tro 

till sin egen förmåga.  

Det har framkommit att en del patienter upplever bristande information angående sin diagnos 

och brister i kommunikationen om hur de skulle hantera sina symtom. Enligt yrkesverksamhet 

på Hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531), har patienten rätt att få all information 

angående sin sjukdom, vård och behandlingarna som finns att tillgå. Den ska vara individuellt 

anpassat för varje person och varje person ska förstå informationen som delgivits. En 

anledning till det kan vara att sjuksköterskan fokuserar mest på medicinsk hjälp och det kan 

leda till att omvårdnaden försummas. Sjuksköterskan bör se hela patientens vårdbehov, det 

inbegriper både medicinsk vård och omvårdnad. Dyspné är ett symtom som många patienter 

har svårt att hantera och i viss utsträckning leder det till ångest och nedsatt livskvalité. 

Henoch, Bergman och Danilson (2007) beskriver att sjuksköterskorna behöver få en djupare 

förståelse för patienter med lungcancers upplevelse av dyspné och ge dem råd om egna 

hanteringsstrategier för att lindra symtomet. Patienterna kan uppleva dyspné som ett lidande 

och sjuksköterskans roll innefattar att lindra lidande. Det är även viktigt att sjuksköterskorna 

försöker stötta patienterna till att öka sin känsla av livskvalité och respekterar patienternas rätt 

till delaktighet i sin vård. Delaktighet kan uppnås genom tydlig information och 

kommunikation. Dithole, Sibanda, Moleki och Thupayagale-Tshweneagae (2016) beskriver 

att det finns flera studier som fått fram att brist i kommunikationskompetensen resulterar i att 

patienterna tappar förtroendet för sjuksköterskorna. Brist på förtroende till sjuksköterskan kan 

leda till att patienterna inte delar med sig av viktig information angående sitt tillstånd och 
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patienterna kan i de fallen riskera att få otillräcklig vård och ett ökat lidande. Genom att 

patienter är delaktiga i sin vård kan omvårdnaden bli bättre och det minskar risken att viktig 

information inte delges.  

Enligt Määta och Öresland (2009) kan mötet mellan sjuksköterskan och patienten påverkas 

beroende på om personen är man eller kvinna. Det kan påverka vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten, då personernas sätt att agera och bemötas har tendens att bli 

könsstereotypiskt. Det kan inte styrkas eller avfärdas utifrån studiens resultat. En anledning 

till att det inte framkommer om män eller kvinnor har bemötts annorlunda i resultatet kan vara 

att studiens syfte handlar om att beskriva patienters upplevelser om sin omvårdnad, inte 

genusaspekter. 

Patienter med lungcancer upplever symtombesvär som andfåddhet, trötthet, hosta och smärta 

vid sidan av sina ouppfyllda behov, vilket kan leda till försämrad livskvalitet (Bayly & Lloyd-

Williams, 2015). Resultatet i studien visar att patienter har olika upplevelser av lungcancer 

och utsätts för olika påfrestningar. KASAM beskrivs som varje persons egna känsla av 

sammanhang. Beroende på vilken känsla av sammanhang patienterna har kan förmågan att 

klara av påfrestningarna de utsätts för vara stark eller svag (Forsberg & Wengström, 2015). 

Sjuksköterskorna behöver anpassa omvårdnaden för att lindra patienternas lidande och ge 

information för att hjälpa dem hantera sin situation. Patienter reagerar och hanterar situationer 

olika, genom att sjuksköterskorna är medvetna om det kan de bemöta patienterna individuellt. 

En patients KASAM kommer inifrån och kan inte stärkas av sjuksköterskan. 

Antonovsky (1991), beskriver KASAM genom tre centrala komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Vid en hög känsla av begriplighet kan patienterna hantera 

inre och yttre stimuli och de kan förstå vad de kan förvänta sig i framtiden utifrån sitt stimuli. 

Hanterbarhet beskriver i vilken grad patienterna kan hantera de stimuli de utsätts för, utifrån 

de resurser som finns till patienternas förfogande. Vid hög grad av hanterbarhet känner 

patienterna att de klarar situationen och upplever inte att omständigheterna eller livet 

behandlar dem orättvist. Meningsfullhet är den komponent som beskriver i vilken grad 

patienterna känner att det finns energi att investera i den stimuli de blivit drabbade av. De 

genomgår en process där de överväger om livet och händelsen i fråga är värd, engagemang 

och hängivelse. De som har hög grad av meningsfullhet konfronterar utmaningarna och är 

inställda på att söka meningen i situationen (ibid). 

Patientfokuserad vård är ett perspektiv som innebär att uppfylla den individuella personens 

önskningar, behov och förväntningar. Sjuksköterskorna bör se varje patient som en 

informationssökare, samarbetspartner, beslutsfattare i sin vård och behandling. Varje patient 

är unik och sjuksköterskorna arbetar i team med dem för att underlätta deras vårdbeslut. 

Patienten är experten om sig själv och sjuksköterskorna är personerna med kunskap och 

delger sin information (Fransson-Sellgren, 2009). Om patienterna blir bemötta utifrån nämnt 

perspektiv kan de uppleva mindre brister i sin omvårdnad, i kommunikationen med 

sjuksköterskan och med att få information. 

Patienter kan uppleva att de inte ses som en hel människa utan att sjuksköterskan endast ser 

deras sjukdom och ska behandla den. Sjuksköterskorna bör utgå ifrån är ett helhetsperspektiv 

i patienternas omvårdnad. De utgår från patienternas grundläggande behov och upplevelser i 

det dagliga livet. Det innefattar fyra dimensioner, patienternas fysiska, psykosociala, andliga 

och kulturella behov och upplevelser. Sjuksköterskorna ska ha kompetens att utföra 

omvårdnadsåtgärder och även ha kunskap att se komplexa behov hos patienten, som problem 

med kommunikation, kognition, andning, cirkulation, nutrition, uttömningar, personlig 

hygien, aktivitet, sömn och vila, smärta, psykosociala-, andliga- och kulturella faktorer 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är viktigt att inte glömma att bakom varje patient 
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finns en person som kan uppleva sjukdomen olika. Genom att göra patienterna delaktiga i sin 

vård kan de uppleva att omvårdnaden blir bättre. 

Slutsats 
Sjuksköterskans uppgift är att involvera patienten i sin vård och bidra till att lindra lidande. I 

den här studien har det framkommit att det har förekommit brister i kommunikationen och 

informationen mellan sjuksköterskan och patienten. Det har bidragit till att ett flertal patienter 

fått en negativ upplevelse av sin omvårdnad. Det visade sig att patienter upplevde brist på 

kunskap om sin symtomhantering och upplevde brister i bemötandet från sjuksköterskan. 

Rökning är nära förknippat med lungcancer och patienter som röker eller har rökt känner sig 

märkta av samhället och i vissa fall även av sjuksköterskan. 

Klinisk nytta 
Denna forskningssammanställning kan vara en inspiration till fortsatt forskning inom 

omvårdnad. Omvårdnad skall vara evidensbaserad för att försäkra patienten om en trygg och 

säkert vård som genomförs utifrån forskning. Genom att genomföra studien har patienter med 

lungcancers upplevelser av omvårdnaden lyftas och på så vis ges möjlighet för sjuksköterskor 

att få en inblick i hur omvårdnaden uppfattats. Baserat på evidens kan omvårdnaden utvecklas 

för patienter med lungcancer. 

Vidare forskning som kan genomföras är en intervjustudie om sjuksköterskans upplevelser av 

att ge omvårdnad till patienter med lungcancer. Det skulle ge en möjlighet till att jämföra 

upplevelserna av omvårdnaden vid lungcancer och därav ge en större förståelse. En annan 

forskning som skulle kunna genomföras vore att genomföra en fallstudie med sjuksköterskor 

från ett flertal sjukhus. De skulle få ett fall om en patient som har lungcancer som de ska 

beskriva hur de skulle bemöta och behandla patienten. Det skulle kunna ge en inblick i hur 

omvårdnaden vid lungcancer kan skilja sig åt i dagsläget, respektive vilka likheter det finns. 

Ett annat sätt hade varit att göra det som en observationsstudie istället och åka till ett flertal 

avdelningar där patienter med lungcancer vårdas. Genom att göra en sådan studie kan en bild 

om hur omvårdanden och situationen för patienter med lungcancer är i dagsläget på de 

avdelningarna.  
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Design: Kvalitativ studie.  
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Diagnostiserad med inoperabel lungcancer, 

Villig att efter 6-7 veckor efter diagnostisering 

delta i studien. Patienterna skulle helst vara i 

palliativ vård; cytostatikabehandling och/ eller 

strålbehandling. De skulle vara villiga att dela 

med sig av sina levda erfarenheter.  

 

Målinriktat urval: Deltagarna valdes utifrån 

kriterierna och sin kunskap om fenomenet som 

skulle undersökas i syftet att de skulle dela med 

sig av den kunskapen.  

23 Patienter tillfrågades och valde att delta. 12 

kvinnor, 11 men med median 67 år (36-86 år). 
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Analysmetod: Fenomenologisk hermaneutik 
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Sjukvårdspersonalen, speciellt 
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upplevde sin sjukdoms och 

behandlingsperiod. 
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sjuksköterskorna var 

tillgängliga för samtal och stöd; 

vid varje besök eller via kontakt 

per telefon för dem och för 

deras närmaste anhörig, och 

detta var högt värderat av 
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Projektets huvudsyfte var 
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av sjuksköterskeledd 

lungcanceruppföljning. 

Två sekundära mål 
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identifieringen av 

genomförbarheten av 

sjuksköterskans ledande 

uppföljning när det angår 

tid, färdigheter och 

resurser som krävs och 

identifieringen av 

potentiella resultat 

åtgärder som någon 

ny tjänst som var 

sjuksköterskeledd kunde 

kontrolleras mot. 

Metod: Deskriptiv studie. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Inklusions kriterier: Patienter med småcellig eller 

icke småcellig lungcancer som får uppföljningsvård. 

 

Exklusions kriterier: Patienter med problem som 

kräver akut läkarvård eller nära medicinsk 

övervakning. WHO prestations status>2. Patienter 

som deltar i en annan klinisk studie som kräver 

intensiv medicinsk undersökning eller uppföljning. 

 

Urval: 60 patienter, 20 anhöriga, 31 sjuksköterskor 

och 38 allmänläkare valdes ut. 

Bortfall: 6 patienter, 10 anhöriga, 11 sjuksköterskor 

och 27 allmänläkare besvarade inte frågeformuläret. 

Patienterna: medelålder 69.2 år och 34 var män och 

20 var kvinnor.  

 

Urval: 6 patienter, 3 anhöriga, 2 allmänläkare, 4 

sjuksköterskor blev intervjuade individuellt. 

 

Datainsamlingsmetod: Djupintervju baserat på 

Vignette frågeformulär. 

 

Analysmetod: Använde den konstanta jämförande 

metoden som beskrivs av 

Strauss och Corbin. 

Styrkor: Följer 

IMRAD. 

Resultatet svarar 

på syftet. Finns 

många citat. 

Tydligt beskriven 

datainsamling 

och analys. Har 

tabeller. 

Resultatet är 

tydligt beskrivet. 

 

Svagheter: Oklart 

om datamättnad 

eller 

analysmättnad 

uppnåtts. Oklart 

om forskarna 

hanterat sin egen 

förförståelse. 

 

Bedöms som 

medelhög enligt 

SBUs 

granskningsmall. 

Sjuksköterskeledd uppföljning 

var uppskattat av en del 

patienter. De upplevde att de 

kunde diskutera emotionella 

och psykologiska problem 

med sjuksköterskorna. 

 

En del patienter upplevde att 

deras psykiska problem 

hanterades bäst av 

sjuksköterskan. De kunde 

även få tillgång till expertråd 

snabbare än om de väntade på 

läkartid.  

 

En del patienter upplevde att 

de inte behövde 

sjusköterskeledd uppföljning 

om de inte var i stort behov av 

det.    

 

Patienterna upplevde att när 

de väl var i systemet hade de 

en direkt väg tillbaka till 

kliniken och kunde ringa 

vårdpersonalen, det var högt 

värderat.  
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Författare, Artikelns titel 

Tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ewing, G., Ngwenya, N., 

Benson, J., Gilligan, D., 

Bailey, S., Seymour, J. & 

Farquhar, M. (2015). 

Sharing news of a lung 

cancer diagnosis with 

adult family members and 

friends: a qualitative study 

to inform a supportive 

intervention. Patient 

education and counseling, 

99(3), 378-385. doi: 

10.1016/j.pec.2015.09.013 

Storbritannien.  

Att utforska 

perspektiven av 

patienter, de som 

följde med dem och 

professionella 

sjukvårdare i 

relation till 

patienter som 

delger negativa 

nyheter med andra 

vuxna, och utifrån 

detta utveckla en 

evidensbaserad 

intervention till 

stöd vid delgivning 

av negativa 

nyheter.  

Metod: Explorativ studie. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Inklusionkriterier: 

Patienter med avancerad lungcancer. De var 

ändamålsenligt valda mellan de i 

palliativcytostatika, palliativ strålning och 

stödjande vård. 

 

Exklusionskriterier: potentiell kurativ 

kirurgi, under 18 år, icke kapabel att fullfölja 

en intervju på engelska eller inte kan ge 

informerat samtycke.  

Framework analysis (Supported by NVivo).  

 

Urvalsförfarande: Deltagarna valdes ut från 

tre olika thorax onkologiska kliniker på två 

stycken sjukhus i östra England. 

 

Urval: 20 patienter med lungcancer som 

svarade till kriterierna intervjuades. 6 

kvinnor, 14 män. I åldrarna 49–79 år.   

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 

 

Analysmetod: Ramanalys av NVivo, 

inriktning på kvalitativ analys.  

 

Styrkor: Följer IMRAD. 

Tydligt beskrivet resultat 

som svara på syftet. 

Relevant urval, Tydligt 

beskrivet urvalsförfarande 

och analys. Tydligt 

beskrivet hur 

datainsamlingen 

genomförts. Forskarna 

resonerar över 

överförbarheten. 

 

Svagheter: Oklart om 

forskarna har hanterat sin 

förförståelse. 

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBUs 

granskningsmall. 

En del patienter upplevde att de fick 

stöd från sjuksköterskorna och att de 

förklara patientens diagnos och 

hanteringsalternativ, men inte med hur 

de skulle dela deras diagnos med andra.  

 

En del patienter upplevde att 

sjuksköterskorna var snälla och gav 

dem stöd.  

 

En del patienter uttryckte att 

sjuksköterskorna aldrig erbjöd sig att 

hjälpa dem med hur de skulle berätta 

om sin diagnos.  
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Författare, Artikelns titel 

Tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Husain, A., Barbera, L., 

Howell, D., Moineddin, 

R., Bezjak, A. & 

Sussman, J. (2012). 

Advanced lung cancer 

patients’ experience with 

continuity of care and 

supportive care needs. 

Support Care Cancer, 

21(5), 1351-1358. doi: 

10.1007/s00520-012-

1673-7 

Kanada. 

1. Att beskriva 

kontinuitet i 

vården och 

stödjande 

vårdbehov i 

detta urval 

av patienter 

med 

avancerad 

lungcancer. 

2. Att utforska 

relationen 

mellan 

kontinuitet i 

vården och 

patienternas 

resultat av 

stödjande 

vårdbehov. 

Metod: Deskriptiv studie. 

 

Design: Kvantitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: Patienter med avancerad 

lungcancer (identifierade med steg III eller 

IV i kliniken eller hänvisning från 

palliativprogrammet), över 18 år, förstå 

engelska språket och har haft två besök med 

onkologiskt centrum eller palliativa 

programmet inom en tre månaders period. 

 

Exklusionskriterierna: Kognitivt nedsatt 

baserad på Bedside Confusion Scale (BCS) 

eller klinisk bedömning. 

 

Urvalsförfarande: Patienter från en 

onkologklinik, regional cancer center och 

regional specialist palliativt program. 

 

Urval: 116 stycken deltagare. Ålder 41–86 

år, 54 män, 62 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Beskrivande statistik. 

Styrkor: Följer IMRAD. 

Forskarna beskriver att 

studien är överförbar. Urval 

och urvalsförfarande är 

tydligt beskrivet. Analysen 

är tydligt beskriven. 

Datamättnad och 

analysmättnad uppnås enligt 

forskarna. De använder 

tabeller och text. Resultatet 

svarar på syftet.  

 

Svaghet: kan inte se hur 

HCP (Health Care 

Professionells) har valts ut 

till CCCQ, som är ett 

frågeformulär de använt sig 

av. Oklart om forskarnas 

förförståelse är hanterad vid 

urval och analys. 

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBUs 

granskningsmall. 

Många patienter upplevde att de hade 

behov som inte blev bemötta av 

sjuksköterskan.  

 

Det största behovet patienterna hade var 

det psykologiska behovet. Näst högsta 

behovet var fysiskt och dagligt leverne. 

 

En del patienter upplevde dålig 

uppföljning i vården. 

 

De flesta patienterna upplevde att deras 

ordinarie sjuksköterska var viktigast för 

deras vårdplanering. 
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Författare, Artikelns 

titel 

Tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Krishnasamy, M., 

Wells, M. & Wilkie, E. 

(2007). Patients and 

carer experiences of 

care provision after a 

diagnosis of lung 

cancer in Scotland. 

Support Care Cancer,  

15(3), 327-332. doi: 

10.1007/s00520-006-

0129-3  

Storbritannien.  

Syftet var att utforska 

patienters och 

familjemedlemmars 

upplevelser av 

omvårdnads 

tillhandahållande efter 

diagnostisering av 

lungcancer. 

Metod: Utforskande studie. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: Diagnostiserade med 

lungcancer för en månad sedan, men inte 

mer än två månader sedan.  

Exklusionskriterier: För sjuka för att ta del 

av studien, om patientens psykologiska 

status får hen att anses olämplig för studien.  

 

Urvalsförfarande: Alla ny diagnostiserade 

patienter med lungcancer i Tayside, 

Skottland under 1999 och 2000. 

 

Urval: 

Population: 60 patienter med lungcancer, 32 

män mellan 43–75 år. 28 kvinnor mellan 

38–82 år.  

Bortfall: 24 patienter dog och 13 patienter 

blev för sjuka för att fortsätta delta under 

studien. 

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 

 

Analysmetod: Transkribering och koder. 

 

Styrkor: Följer IMRAD, 

resultat är tydligt och syfte 

blir besvarat. Det är tydliga 

inklusions- och 

exklusionskriterier, tydlig 

beskrivning av 

urvalsförfarande och 

relevant analysmetod 

 

Svagheter: Oklart om 

forskarnas förförståelse är 

hanterad, oklart om det 

råder analysmättnad. Oklart 

om datamättnad är nådd.  

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBUs 

granskningsmall. 

En del patienterna upplevde att de inte 

var omhändertagna när de fick 

information ifrån olika personer i vården 

och det fick dem att känna sig som att de 

inte var lika viktiga. De kände sig inte 

sedda eller hörda. De upplevde även att 

deras sjukdom inte var övervakad på det 

sätt de hade önskat. 

 

Patienterna upplevde sig särskilt otrygga 

perioden mellan behandlingarna och 

uppföljningarna och de upplevde även 

förseningar och brister i 

kommunikationen mellan sjukhuset och 

allmänläkaren vilket fick dem att känna 

sig otrygga.  

 

En del patienter upplevde ouppfyllda 

behov i sin vård, men en del var positiva 

till vården och stödet de hade fått från 

kliniken och sjuksköterskan. 
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                sid 6(11) 

Författare, Artikelns titel 

Tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lai, Y-L., Carmen, W-H. & Lopes, V. 

(2007). Perceptions of dyspnea and 

helpful interventions during the 

advanced stage of lungcancer. Cancer 

Nursing, 30(2), E1-E8. doi: 

10.1097/01.NCC.0000265011.17806.07 

Kina. 

Syftet var att 

beskriva 

uppfattningar om 

dyspné hos 

kinesiska 

patienter med 

terminal 

lungcancer som 

var inskrivna i 

den palliativa 

vården i en region 

i Hong Kong. 

Metod: Deskriptiv studie. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: Att alla deltagare 

var inskrivna på en specifik palliativ 

avdelning i Hong Kong. Att 

deltagaren har terminal lungcancer 

diagnos och är medveten om den. 

Äldre än 18 år. Kinesiskt ursprung. 

Kommunicerar i Cantonese. 30/100 

dyspné intensitet gräns.  

 

Exklusionskriterier:  

 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

rekryterades enligt de två principerna 

i kvalitativ studieprovtagning, 

lämplighet och tillräcklighet. 

 

Urval: 11 patienter med kinesiskt 

ursprung. 3 kvinnor och 8 män, 

Ålder: 54–75 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 

 

Analysmetod: Transkribering och 

koder. 

 

 

Styrkor: Följer IMRAD. 

Syftet blir besvarat. 

Tydligt beskrivet resultat. 

Relevant urval som var 

tydligt beskrivet. 

Datamättnad var nådd. 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. Tydlig 

beskrivning av 

dataanalysen, god 

analysmetod för syftet.  

 

Svagheter: Oklart om 

forskarna har hanterat 

förförståelsen vid 

datainsamlingen och 

analysen. Oklart om det är 

överförbart till andra 

sammanhang.  

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBUs 

granskningsmall. 

Många patienter uttryckte att 

hanteringsmetoder för deras symtom 

lärdes genom försök och fel. Ingen 

lärde dem metoderna. Patienterna 

upplevde obehag i hals och mun vid 

dyspné. Det var då effektivt att 

dricka varmt eller kallt vatten för att 

hantera dyspné, för några patienter.  

Många patienter sade att 

sjuksköterskorna inte hade gjort 

något för att hjälpa dem med deras 

dyspné. Fyra deltagare lyfte att 

sjuksköterskorna bara hade erbjudit 

medicinsk hjälp vid dyspné, men de 

tror att det finns mer dem kunde 

gjort för dem.  

Många patienter upplevde att 

sjuksköterskorna har en viktig roll 

med att hjälpa dem att lära sig 

korrekt andningsteknik och de 

patienter som fått hjälp upplevde att 

det var bra. 

 

Många patienter upplevde att de 

hade begränsat med information om 

dyspné. 
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Författare, Artikelns titel 

Tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lövgren, M., Hamberg, K. & 

Tishelman, C. (2010). Clock Time 

and Emodied Time Experience by 

Patients With Inoperable Lung 

Cancer. Nursing Cancer, 33(1), 

55–63. doi: 

10.1097/NCC.0b013e3181b382ae 

Sverige. 

 

Att utforska hur 

patienter med 

diagnostiserad- och 

lever med 

inoperabel 

lungcancer 

diskuterar sina 

upplevelser av tid.  

Metod: Explorativ studie. 

 

Design:  Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: Deltagit i tidigare 

substudie (C. Tishelman et al, 

unpublisched data, 2009). Kunde ge 

tydlig information vid tidigare intervjun i 

substudien. 

Skall kunna och vilja ge detaljerade 

beskrivningar och förklaringar. 

 

Exklusionskriterier:  

 

Urval: Population- 14 män mellan 48–85 

år. 21 kvinnor mellan 48–72 år. 

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 

 

Analysmetod: Burnard´s strategies for 

theomatic centent analysis.  

 

 

Styrkor: Följer IMRAD. 

Resultatet svarar på syftet. 

Urvalet var relevant och 

studien innehöll många 

citat.  

 

Svagheter:  

Urvalsförfarandet och 

analysmetoden var inte 

tydligt beskriven med 

rubriker.  

Oklart om det råder 

datamättnad och 

analysmättnad. 

Oklart om forskarna har 

hanterat sin förförståelse.  

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBU 

granskningsmall.  

 

En del patienter upplevde att 

sjuksköterskorna hade för lite tid för 

dem, inte bara för att 

sjuksköterskorna var stressade, utan 

också för att de prioriterade andra 

uppgifter.  

 

Många patienter upplevde att 

sjuksköterskorna inte ägnade någon 

tid till att prata om deras mående. 

En del patienter hade förståelse för 

personer som sökte alternativ vård 

för de har mer tid för dem. 
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Författare, Artikelns titel 

Tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Sandeman,G. & Wells, M.  

(2010). The meaning and 

significance of routine 

follow- up in lung cancer- 

A qualitative study of 

patients’ experiences and 

interpretations. European 

Journal of Oncology 

Nursing, 15(4), 339-346. 

doi: 

10.1016/j.ejon.2010.09.003  

Storbritannien. 

Denna studie 

syftade till att 

undersöka 

patienternas 

erfarenhet av 

rutinmässig 

uppföljning 

och 

betydelsen av 

uppföljningen 

efter 

behandling av 

lungcancer.  

Metod: Deskriptiv studie. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: Genomgått första behandlingssteget av 

småcellig lungcancer, icke-småcellig lungcancer och 

Mesoteliom. Skall ha besökt kliniken vid minst två tillfällen. 

Patienten har 4 eller lägre på ECOG skalan. Skall kunna ge 

skrivet informerat samtycke 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter med akuta behov som kräver medicinsk övervakning 

eller akut läkarvård. 

Patienter som genomgår anticancer behandling.  Patienter som 

har genomgått en kurativ operation. Patienter som visar 

tecken på ångest vid rekryteringen. Patienter till forskarna 

utanför studien. 

 

Urvalsförfarande: Deltagare valdes från 2 sjukhus. Potentiella 

deltagare valdes från patientlistor och blev tillfrågad av deras 

sjuksköterska om att delta. 

 

Urval: 10 deltagare mellan 46 – 82 år. 6 kvinnor och 4 män.  

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 

 

Analysmetod: Framework analysis (Ritchie and Spencer, 

1994).      

Styrkor: Följer IMRAD. 

Resultatet svarar på syftet. 

Är överförbart till liknande 

sammanhang säger 

forskarna. Analysen är 

tydligt beskriven.  

 

Svagheter: Otydlig 

datainsamling.  

Oklart om datamättnad är 

nådd. Framgår inte om 

forskarna hanterat sin 

förförståelse vid 

datainsamling och 

analysen. 

 

Betyg enligt SBUs 

granskningsmall är 

medelhög. 

Alla deltagare i studien 

upplevde att tro, tillit och 

förtroende till sina vårdare 

var viktiga.  

 

Patienterna upplevde att 

kommunikation var nyckeln 

till en god relation med 

sjuksköterskan.   

  

Framkom att 

sjuksköterskans ord ofta gav 

kraftfull bekräftelse av 

patientens hopp och 

förväntningar.  

 

Positiva kommentarer ger 

möjlighet att ändra 

patientens tolkning av sin 

utveckling. 
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Författare, 

Artikelns titel 
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Sanders, S., 

Bantum, E., 

Owen, J., 

Thomton, A. & 

Stanton, A. 

(2009). 

Supportive care 

needs in patients 

with lung 

cancer. Psycho 

Oncology, 

19(5), 480-289. 

doi: 

10.1002/pon.157 

USA. 

 

 

 

Det primära målet med 

denna aktuella studie var 

(1) att karakterisera 

prevalensen och 

intensiteten av stödjande 

vårdbehov, (2) att 

karakterisera intresset för 

särskilt stödjande vård 

(e.g. psykologisk 

rådgivning, 

symtomhantering, 

tränings/ 

nutritionsrådgivning), 

och (3) att identifiera 

associeringen i mellan 

humör svängningar, 

patient och sjukdoms 

egenskaper och 

stödjande vård behov.  

Metod: Explorativ studie. 

 

Design: Kvantitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: Engelsktalande vuxna män och kvinnor 

med ett primärt karcinom i lungan, inkluderar icke-småcellig 

lungcancer eller småcellig lungcancer. 

 

Exklusionskriterier: 

Personer som var diagnostiserad med mesoteliom, som inte 

var tillräckligt fysiskt välmående för att läsa och svara på 

frågeformulären eller inte var läs eller skrivkunnig i engelska 

språket. 

 

Urvalsförfarande: Valdes från de 2 sjukhusen LLUMC och 

CoH. Kontaktades från cancerregistret och av 

sjuksköterskorna på mottagningen?  

 

Urval: 270 fick frågeformuläret. 

Bortfall: 161. 

 

Slutligen ingick 109 personer.  Medelåldern var 68,5 och 53,2 

% är kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Deskriptiv statistik. 

 

 

Styrkor: Följer IMRAD. 

Tydligt urvalsförfarande 

och datainsamling. 

Resultatet svarar på syftet. 

Resultatet är tydligt 

beskrivet. De använder sig 

av tabeller och text. Stort 

urval, efter att enkäten var 

besvarad var det ej bortfall.  

Tydlig beskrivning av 

analys.  

 

Svagheter: Oklart om det 

var blindat, Framkommer 

inte varför de 2 sjukhusen 

LLUMC och CoH valdes. 

Oklart om författarna 

hanterat sin förförståelse.   

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBUs 

granskningsmall. 

Patienterna upplevde att de 

hade störst behov av hjälp 

med fysiskt och dagligt 

leverne behov, följt av 

psykologiskt behov, 

informationsbehov och 

patienters vårdbehov. 

Majoriteten av deltagarna 

upplevde minst ett ouppfyllt 

behov för 

sjukvårdssystemet och 

informationsbehovet. 

Många patienter upplevde 

åtminstone ett ouppfyllt 

behov i stöd. 

 

I stort sett hälften av 

deltagarna upplevde att 

träningsrelaterad 

information, stöd och 

ytterligare information om 

deras sjukdom skulle varit 

till hjälp.  

Även information om 

behandlingarna och hjälp 

med att behandla sin fatigue 

upplevde patienterna hade 

varit till hjälp. 
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Weiss, J., Yang, H., Weiss, S., 

Rigney, M., Copeland, A., King, 

J. & Deal, A. (2016). Stigma, 

self-blame, and satisfaction with 

care among patients with lung 

cancer. Journal of Psychosocial 

Oncology. 35(2), 166-179. doi: 

10.1080/07347332.2016.1228095 

USA. 

Vi eftersträvade 

att förstå 

upplevelserna av 

patienter med 

lungcancer och 

för att se om 

attityder 

varierade av 

demografiska 

faktorer.  

Metod: Deskriptiv studie. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier:  

Deltagarna som undersöktes var tvungna att nyligen 

blivit diagnostiserad med lungcancer, alla steg var 

tillåtna.  

Deltagarna valdes ut i en redan befintlig databas av 

patienter 

 

Exklusionskriterier: 

 

Urvalsförfarande: Deltagarna valdes genom redan 

existerade databaser av patienter av J. Edwin 

Brown, UD Data Corporation och listor uttagna av 

Thomas Reuters.  

 

Urval: 174 deltagare, 91 var män och 83 kvinnor. 

Åldrarna mellan 21 och äldre. 

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer och enkäter. 

 

Analysmetod: Fisher’s exact och Eilcoxon rank sum 

tests. Kruskal-Wallis test användes för att jämföra 

poäng mellan flera grupper. 

 

  

Styrkor: Följer IMRAD. 

Urvalet var relevant. 

Tydligt beskrivning av 

urvalsförfarandet. Tydligt 

beskrivet hur 

datainsamlingen gjordes.  

Analysen är tydligt 

beskriven. Resultatet är 

tydligt beskrivet.  

 

Svagheter: Syftet var 

endast nämnt i abstracten. 

Oklart om mättnad är 

uppnådd i urval och 

analys. Oklart om 

forskarna hanterat sin 

förförståelse. Oklart om 

studien är överförbar. 

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBUs 

granskningsmall. 

Majoriteten av patienterna 

som rökte upplevde att 

vårdgivarna behandlade dem 

lika och en fjärdedel kände 

att de behandlades olika mot 

de som inte rökte.  

 

Patienter som fortfarande 

rökte betonade att de var 

behandlade annorlunda 

jämfört med tidigare rökare 

och de som aldrig rökt. De 

upplevde att det fanns ett 

stigma associerat med att ha 

lungcancer.  

 

Patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna gjorde och 

sade saker som fick 

patienterna att känna sig 

skyldiga till sin lungcancer. 
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Författare, 
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Wiljer, D., Waltion, 

T., Gilbert, J., 

Boucher, A., Ellis, 

P-M., Schiff, A., 

Sellic, S-M., 

Simunovic, M., 

Bezjak, A.& 

Urowitz, S. (2012). 

Understanding the 

needs of lung 

cancer patients 

during the pre-

diagnosis phase. 
Journal of Cancer 

Education, 27(3), 

494-500. doi: 

10.1007/s13187-

012-0345-0 

Kanada. 

Få djupare 

förståelse av 

patientupplevelsen 

under tidigt under 

diagnostiserings 

fasen för individer 

med lungcancer. 

Mer specifikt, 

fokuset var att 

identifiera 

patienters behov 

för stöd och 

information under 

denna tid och hur 

att adressera dessa 

behov.  

Metod: Explorativ studie. 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Inklusionskriterier: Primär diagnos av lungcancer, inom 

ett år från att de fick sin diagnos, 18 år eller äldre, vara 

flytande i engelska, inte kognitivt nedsatt.  

 

Exklusionskriterier:   

 

Urvalsförfarande: Deltagarna valdes ut ifrån 3 

cancerkliniker. Ifrån deras databas valdes relevanta 

deltagare till studien. 

 

Urval: 125 personer valdes ut. 

Bortfall: 30 svarade inte på frågeformuläret. 

 

95 personer deltog, 30 år och äldre. 53,8% var män, 

46,2% var kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

 

Analysmetod: Deskriptiv statistik och basfrekvens 

analys. 

 

 

Styrkor: Följer IMRAD. 

Urvalsförfarandet är 

tydligt beskrivet, 

datainsamling och analys 

är tydligt beskriven. 

Inklusions- och 

exklusionskriterierna är 

tydligt beskrivna. Tydlig 

beskrivning om hur 

frågeformuläret gjorts. 

Använder sig av tabeller 

och text i resultatet.  

 

Svagheterna: Syftet 

kommer i två led.  

Oklart om mättnad 

uppnåtts vid urval och 

analys. Framkommer inte 

om författarna hanterat 

sin förförståelse. Oklart 

om studien är överförbar.  

 

Bedöms som medelhög 

enligt SBUs 

granskningsmall. 

Totalt sett upplevde patienterna 

att personalen i det onkologiska 

sjukvårdsteamet var bästa källa 

till information om sin 

lungcancer.  

 

Majoriteten av patienterna 

upplevde att informationen om 

behandlingsalternativ och 

symtomhantering hjälpte dem 

mest.  

 

Många patienter upplevde att 

deras behov var mötta och 

identifierade av sjuksköterskan.  

 

Flertal av patienterna upplevde att 

dem inte fick någon hjälp med att 

hantera sin ångest. 
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