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Bakgrund:    Lungcancer är den cancerdiagnos som i dagens läge orsakar flest dödsfall. 

Studier visar att rökning står för 80–90% av alla insjuknanden i lungcancer. 

Lungcancer kan delas in i olika grupper samt stadier som kan avgöra huruvida 

tumören kan behandlas i botande syfte. Att leva med lungcancer kan innebära 

utmaningar för patienten såväl emotionellt, psykiskt, fysiskt samt kognitivt. I 

den legitimerade sjuksköterskans yrkesroll ingår det att kunna identifiera 

patientens behov för att kunna ge omvårdnad anpassad till varje enskild individ. 

 

Syfte:  Att beskriva patienters upplevelser av att leva med lungcancer.    

 

Metod:  En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design har utförts. 

Resultatet baserades på 10 artiklar; två kvantitativa och åtta kvalitativa. Två 

mallar från SBU användes som stöd vid granskning av artiklarnas kvalitet. 

 

Resultat:  Resultatet presenterades i fem kategorier: stigmatisering, känslor vid 

lungcancer, bristande känslomässigt stöd, känsla av hopplöshet samt att våga 

hoppas. Alla kategorierna involverar patienternas upplevelser i relation till sin 

lungcancer. 

Slutsats:  Upplevelsen av att leva med en lungcancerdiagnos varierade och påverkade 

individernas livssituation på olika sätt. För sjuksköterskan är det viktigt att ha 

kunskap om patientens upplevelse av sin situation för att kunna ge en 

personcentrerad omvårdnad.  

 

 

Nyckelord:  Livsupplevelser, lungcancer, patient, upplevelser 

 

 

 

 



3 
 

 

Innehållsförteckning 
Bakgrund ................................................................................................................................................ 4 

Orsak ................................................................................................................................................... 4 

Definition av lungcancer ..................................................................................................................... 4 

Symptom ............................................................................................................................................. 5 

Upplevelse ur ett subjektivt perspektiv ............................................................................................... 5 

Den legitimerade sjuksköterskans omvårdnadsansvar ........................................................................ 5 

Problemformulering .............................................................................................................................. 6 

Syfte ........................................................................................................................................................ 6 

Metod ...................................................................................................................................................... 7 

Design .................................................................................................................................................. 7 

Datainsamling ...................................................................................................................................... 7 

Urval .................................................................................................................................................... 7 

Granskning .......................................................................................................................................... 7 

Dataanalys ........................................................................................................................................... 8 

Forskningsetiska övervägande ............................................................................................................. 8 

Resultat ................................................................................................................................................... 9 

Stigmatisering ...................................................................................................................................... 9 

Känslor vid lungcancer ........................................................................................................................ 9 

Bristande känslomässigt stöd ............................................................................................................ 10 

Känsla av hopplöshet ......................................................................................................................... 10 

Att våga hoppas ................................................................................................................................. 11 

Resultatsammanfattning ..................................................................................................................... 11 

Diskussion ............................................................................................................................................ 12 

Metoddiskussion .............................................................................................................................. 12 

Datainsamling ................................................................................................................................ 12 

Granskning .................................................................................................................................... 13 

Dataanalys ..................................................................................................................................... 13 

Etiska aspekter ............................................................................................................................... 14 

Fördelning mellan kvinnor och män .............................................................................................. 14 

Resultatdiskussion ........................................................................................................................... 15 

Slutsats och fortsatt forskning ............................................................................................................ 17 

Referenslista ......................................................................................................................................... 18 

Bilagor .................................................................................................................................................. 23 

Sökmatris ........................................................................................................................................... 23 

Artikelmatriser................................................................................................................................... 24 

 



4 
 

 

 

Bakgrund 

Lungcancer är idag den cancerform som vållar största antalet dödsfall, såväl i Sverige som i 

övriga världen (Folkhälsomyndigheten, 2019).  Cirka 4000 personer per år diagnostiseras med 

lungcancer i Sverige och i genomsnitt lever endast hälften av patienterna ett år senare. 

Femårsöverlevnaden ligger på cirka 15% (Hedlund, 2018).  

 

Siffror från Folkhälsomyndigheten (2019) visar endast på marginella skillnader mellan män 

och kvinnor gällande dödlighet i lungcancer, även om kvinnor sedan år 2006 insjuknat i fler 

fall jämfört med män. Från och med år 2005 kartlagdes att lungcancer är den cancerform som 

dödar flest kvinnor i Sverige (Hedlund, 2018).  

 

Orsak 

Efter en ökad tillverkning av tobaksprodukter under 1900-talet uppmärksammades en ökning 

av insjuknanden i lungcancer (Zappa & Mousa, 2016). Diagnosutvecklingen av lungcancer 

kunde därmed relateras till befolkningens rökvanor. Under 1960-talet var det cirka 50% av 

männen som rökte, medan kvinnornas rökning nådde en topp kring 1980-talet när cirka 30% 

av den kvinnliga befolkningen rökte (Hedlund, 2018).   

 

Av förekommande lungcancer beräknas 80–90% av fallen ha rökning som orsak. Dock finns 

även andra faktorer som också kan bidra (ofta i kombination med rökning). Exempel är 

exponering av asbest, industriutsläpp, bilavgaser och joniserad strålning (Torsler-Andersson, 

2018). Ärftlighet kan också innebära en riskfaktor för att utveckla sjukdomen (Zappa & 

Mousa, 2016). 

 

Definition av lungcancer 

Lungcancer kan delas in i olika grupper baserat på cancercellernas ursprung samt utseende 

(Torsler-Andersson, 2018). Lungcancer kan generellt beskrivas som två typer – småcellig 

lungcancer och icke-småcellig lungcancer. Fortsättningsvis kan icke-småcellig lungcancer 

delas in i tre ytterligare grupper: adenokarcinom, skivepitelcancer samt storcellig cancer 

(Zappa & Mousa, 2016). 
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Adenokarcinom tillhör vanligaste gruppen av lungcancer, oavsett ålder, kön eller historia av 

rökning och utgör cirka 40% av all lungcancer. Adenokarcinom karaktäriseras av att växa 

långsammare i jämförelse med andra typer av lungcancer, vilket medför en större chans att 

finna cancertumören innan så pass stor tillväxt av tumören har förekommit att behandling inte 

längre kan ges i botande syfte (Zappa & Mousa, 2016).  

 

Symptom 

Lungcancer är en heterogen grupp som kan uppstå på många olika områden i och kring 

lungan. Detta medför att symptomen för sjukdomen kan variera kraftigt (Lemjabbar-Alou et 

al., 2015). Symptom som kan uppkomma är hosta, andfåddhet, smärta i bröstkorgen, trötthet, 

avmagring, andnöd, sväljsvårigheter med flera. Dessvärre uppkommer symptomen ofta i ett 

sent skede och individerna kan vara långt gångna i sin sjukdom innan upptäckt (Torsler-

Andersson, 2018).  

 

Upplevelse ur ett subjektivt perspektiv 

Upplevelse definieras som ”erfarenhet” eller ”händelse” - något individen upplever eller har 

upplevt (Sjögren, Györkim & Malmström, 2011). Det är den enskilde individens upplevelser 

av sitt eget liv, sin sjukdom och sin vård som avgör om patienten lider eller ej. Objektiva 

kriterier kan ej styra detta (Wiklund, 2012). 

 

Att få en lungcancerdiagnos kan vara utmanande för patienten både emotionellt, psykiskt samt 

kognitivt. En del individer kan förstå sig ha en diagnos men trots det inte inse innebörden av 

prognosen. Att ta till olika metoder för att kunna hantera detta förekommer däremot hos alla 

påverkade. Exempel är genom förnekande, informationssökning eller accepterande via 

normalisering av symptom (Harrop et al., 2017).  

 

Den legitimerade sjuksköterskans omvårdnadsansvar   

Som legitimerad sjuksköterska uppkommer ansvar som ska följas inom professionen. Till att 

börja med utgörs sjuksköterskans yrke av omvårdnad av den sjuka patienten. Begreppet 

omvårdnad innefattar dels kunskap inom det vetenskapliga området men också ett arbete nära 

patienten. Inom legitimationen ska sjuksköterskan ständigt behandla patienten etiskt korrekt, 

något som innefattar att visa hänsyn och respekt till patientens autonomi, integritet och 
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värderingar. Sjuksköterskans profession innebär att få en helhetsbild av patienten gällande 

vilka problem och behov som förekommer, till exempel gällande andning, nutrition, smärta, 

sömn och fysisk aktivitet. Utöver det ska sjuksköterskan även använda sig av personcentrerad 

vård där både patienten och närstående blir behandlade som unika individer (Furåker & 

Nilsson, 2013; Rehn, 2013; Socialstyrelsen, 2009; Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskan bör i omvårdnaden av lungcancerpatienter beakta och lindra patientens 

symptom, oavsett i vilket stadie av lungsjukdomen som patienten befinner sig i. Ytterligare 

bör sjuksköterskan arbeta mot att patienten upplever sig kunna kontrollera sina symptom samt 

att patienten får tillräcklig stöttning av sjuksköterskan i att leva det liv hen önskar leva 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

I sjuksköterskans kompetens ingår det att omvårdnaden fokuserar på varje patients behov, 

både andligt, kulturellt, fysiskt och psykosocialt. När patientens behov går över 

sjuksköterskans kompetens, ska sjuksköterskan skapa kontakt med andra professioner i 

vårdteamet. Exempel kan vara dietist eller fysioterapeut. Vanligast är att behandling och 

omvårdnad av cancersjukdomar sker multidisciplinärt och att flera specialister ofta är 

involverade i vården av patienten (Planck & Palmgren, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Ett samarbete och delaktighet mellan sjuksköterska och annan vårdpersonal är fortsatt 

avgörande för att en personcentrerad omvårdnad ska kunna engageras i vården (McCance & 

McCormack, 2013). 

 

Problemformulering 

Lungcancer är idag en sjukdom som drabbar både män och kvinnor med efterföljande dålig 

prognos, främst för att symptomen oftast upptäcks i ett sent skede av sjukdomsförloppet. 

Genom en sen prognos kan patienten tvingas uppleva en eller flera symptom som i sin tur kan 

påverka patientens liv negativt. En legitimerad sjuksköterska bör i sitt yrke ta hänsyn till och 

upptäcka patientens behov i sin sjukdom för att kunna optimera patientens behandling i högsta 

grad, samt för att kunna tillämpa en personcentrerad vård. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med lungcancer.   
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Metod 

 

Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design utfördes. Med hjälp av 

databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och MEDLINE sökte författarna fram vetenskapliga 

artiklar. Relevanta artiklar till syftet valdes ut och granskades. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen startades med att lyfta ut meningsbärande ord ur syftet; ”patient”, 

”upplevelse”, ”lungcancer” och ”leva”. Svenska MeSH användes för att kontrollera om 

samtliga meningsbärande ord hade relevanta termer. ”Patient” blev ”Patients”, ”upplevelse” 

blev ”sense of coherence” och på engelsk översättning ”experience”. Ordet ”lungcancer” blev 

”lung neoplasms” och på engelska översättning ”lung cancer”. ”Leva” blev genom engelsk 

översättning ”living”. I varje enskild databas valdes relevanta ämnesord ut. I tre databaser 

användes fritextord för att komplettera sökningen. 

  

Alla sökorden kombinerades med booleska sökoperanden AND. Artiklarna begränsades med 

”peer-reviewed”, ”english language” och publicerade 2009–2019 i Cinahl, PsycINFO och 

MEDLINE. I PubMed begränsades artiklarna med ”published in the last 10 years” och 

”english language”. 

 

Urval  

Inklusionskriterier var patienter som har erfarenheter av en lungcancerdiagnos. 

Exklusionskriterier var review artiklar, sjuksköterskans perspektiv eller patienter som led av 

annan cancerdiagnos än lungcancer. Datainsamlingen resulterade i 410 artiklar i samtliga 

databaser. I första urvalet lästes 348 titlar, sedan 64 abstract och till slut 18 artiklar i fulltext. 

10 stycken artiklar svarade på syftet och inkluderades i resultatet (se bilaga, sökmatris) 

 

Granskning 

Alla kvalitativa artiklar granskades med stöd av SBU:s mall för kvalitativ forskningsmetodik. 
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Den kvalitativa mallen utgick från granskning av syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat (SBU, 2014a).  De två artiklar som var kvantitativa granskades genom SBU:s mall för 

bedömning av relevans. Denna mall utgick från granskning av studiepopulation, undersökt 

intervention, jämförelseintervention, effektmått och studielängd (SBU, 2014b). Granskning av 

data genomfördes i sammanlagt 10 artiklar. Först lästes alla artiklarna i fulltext, därefter lästes 

artiklarna igen med granskningsmallen bredvid för att kunna svara på frågorna som skulle 

besvaras i mallen.  

 

Dataanalys 

Författarna skrev ut och läste samtliga artiklar upprepade gånger och diskuterade regelbundet 

artiklarnas innehåll. Data som ansågs svara mot studiens syfte extraherades och färgkodades. 

Utifrån färgkodningarna urskildes sedan olika förekommande teman som implementerades i 

studiens resultat som kategorier.  

 

Forskningsetiska övervägande 

Ett etiskt förhållningssätt bör tillämpas i all forskning. Att tillämpa forskningsetik innebär att 

ansvara för och respektera deltagarna i studien. Till exempel bör forskarna utföra en korrekt 

informationsinsamling och säkerställa att studiedeltagarnas välbefinnande vägs över studiens 

risker (Kristensson, 2014).  

 

I nio av tio artiklar framkom att patienterna som valt att delta hade fått ge informerat 

samtycke, deltagandet var frivilligt. Ett informerat samtycke är till för att skydda deltagarnas 

självbestämmanderätt huruvida individen vill delta i en studie, intervju eller undersökning 

(Sandman & Kjellström, 2014).  Fortsättningsvis förekom konfidentialitet i studierna för att 

skydda deltagarnas integritet. Att något är konfidentiellt innebär att obehöriga personer inte 

har möjligheten att identifiera deltagarna i studien (Sandman & Kjellström, 2014). Under 

studiens gång bortsåg författarna från sin egen förförståelse i ämnet och vinklade ej data som 

använts till studiens resultat.  

Etiskt godkännande förekom i åtta av tio artiklar som användes i denna studies resultat.   
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Resultat  

Under analysen framkom fem kategorier som beskriver patientens upplevelse av att leva med 

lungcancer; stigmatisering, känslor vid lungcancer, bristande känslomässigt stöd, känsla av 

hopplöshet samt att våga hoppas (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt av kategorier i inkluderade artiklar  

 

Stigmatisering 

Patienterna upplevde ofta stigmatisering i relation till sin lungcancerdiagnos. 

Framförallt då lungcancer var något som starkt associerades med rökning. Patienterna som 

tidigare rökt kände större stigmatisering jämfört med patienterna som ej hade en historia av 

rökning. I samband med stigmatiseringen upplevde också många låg självkänsla och ett lågt 

självförtroende. (Granger et al., 2018; Weiss et al., 2017). 

 

Känslor vid lungcancer 

Upplevelser av skuld och skam var något som flertalet patienter med lungcancer fick uppleva. 

Orsakerna till detta kunde variera. Omgivningen, såsom omvårdnadspersonal, familj, vänner 

och bekanta hade emellanåt uttryckt sig på ett sådant sätt att patienterna upplevt sig illa till 
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mods med skuld och skam som efterföljande resultat. Andra patienter, som tidigare varit 

rökare, upplevde diagnosen som sitt eget fel och beskyllde sig själva (Dickerson et al., 2012; 

Granger et al., 2017; Sung et al., 2017; Weiss et al., 2017).   

En känsla som patienterna beskrev sig uppleva var känslor av panik utlöst av hostan. Dels 

kunde patienterna drabbas av andnöd på grund utav otillräckligt med luft i lungorna. 

Panikkänslorna kunde även relateras till en oro att cancern var på väg att bli sämre eller att 

behandlingen inte hade någon verkan. Vidare kunde hostan vara något de upplevde skam över 

då patienterna kände en genans över att hosta offentligt. Sekundärt resulterade detta i isolering 

gentemot sociala tillställningar såsom till exempel teater och middagsbjudningar (Molassiotis 

et al., 2011).  

 

Bristande känslomässigt stöd 

Avsaknaden av ett socialt känslomässigt stöd uppmärksammades. Patienterna beskrev stödet 

som bristfälligt och ledsamhet och isolering förekom. Patienterna redogjorde för upplevelsen 

av att inte ha någon att prata med. Flertalet beskrev även sig uppleva att ingen annan förstod 

vad de gick igenom. (Belqaid, Tishelman, Orrevall, Månsson-Brahme & Bernhardsson, 2018; 

Ellis, Lloyd Williams, Wagland, Bailey & Molassiotis, 2013; Granger et al, 2017).  

Ett antal patienter beskrev sig tro att stödet från familj och vänner kunde ha tett sig 

annorlunda om dem haft en annan cancerdiagnos än lungcancer. Flera av patienterna trodde 

sig ha blivit behandlad annorlunda och fått ett bättre stöd om lungcancer inte var så starkt 

associerat med rökning (Weiss et al., 2017).  

Många av patienterna upplevde flertalet förluster i samband med sin lungcancerdiagnos. 

Förlusterna kunde utgöras av vänner, jobb, god ekonomi och en roll i familjen. Sekundärt 

ledde detta hos flertalet patienter till en negativ självbild samt en inskränkning i deras liv. En 

av patienterna nämnde hur hen genom frånvaron av sitt arbete, upplevde en avsaknad av 

interaktionen med andra människor (McCarthy & Dowling, 2009).   

 

Känsla av hopplöshet  

I samband med att patienterna fick definitivt besked om sin lungcancerdiagnos uttryckte sig 

många med känslor som förtvivlan, rädsla, osäkerhet inför framtiden samt hopplöshet. 

Flertalet beskrev hur deras värld vänts upp och ner. Patienterna upplevde en förlust av sitt 

forna jag samt en förlust av drömmar gentemot framtiden och blev tvungna att inse att livet 
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aldrig skulle bli detsamma. Patienter uttryckte en frustration av att ha fått ett besked om sin 

lungcancerdiagnos i ett så pass sent skede att botande behandling ej längre var aktuellt. 

Vetskapen om detta var för många patienter svårhanterligt (Ellis et al., 2013; Eustache, Jibb & 

Grossman, 2014; Salander, Bergknut & Henriksson, 2014).  

 

Att våga hoppas 

Trots den allvarliga diagnosen och till en början blandade känslor, uttryckte patienterna vikten 

av att vidmakthålla en positiv inställning. Ett antal patienter ville tro att en positiv inställning 

kunde förbättra den dåliga prognosen. Det gjorde att patienterna höll motivationen och hoppet 

uppe. Hopp och välmående var två tillstånd som patienterna upplevde kunna påverka 

varandra. Andra påstod att hoppet var viktigt trots vetskapen om att chanserna att överleva 

lungcancerdiagnosen var minimal (Ellis et al., 2013; Eustache et al., 2014; Salander et al., 

2014).  

Många patienter upplevde sig behöva acceptera sin sjukdom för att kunna finna ro, fortsätta 

leva sitt liv och för att kunna finna mening i mindre framsteg än tidigare. Exempelvis nämnde 

en patient hur hen upplevde frustration relaterat till att inte orka gå sträckorna hen ville. 

Genom att istället minska målen och anpassa kraven efter sin fysiska förmåga kunde hen 

uppskatta sina mindre framsteg alltmer. Patienterna uppskattade sysslorna i sin vardag mer då 

det upplevdes kontrollerbart till skillnad från sin lungcancerdiagnos (Ellis et al., 2013; 

Granger et al., 2017). 

 

Resultatsammanfattning 

Att leva med en lungcancerdiagnos kunde beskrivas med varierande känslor hos patienterna. 

Upplevelser som skuld, skam och stigmatisering var förekommande. Även isolering orsakat 

av genans och upplevelser av förlust gällande emotionellt stöd förekom. Trots detta var det 

många av patienterna som trodde på att hoppet var viktigt för att kunna finna ro i sin vardag. 

Att kunna kontrollera vardagliga ting men med sänkta fysiska krav var något som ingav 

patienterna ett större hopp.   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design utfördes för att 

sammanställa resultatet till denna studie. Metoden var mest användbar då författarna ansåg att 

en litteraturstudie bäst lämpades för att undersöka förekommande upplevelser inom ett 

specifikt område. Kristensson (2014) förklarar hur en litteraturstudie kan vara lämplig att 

tillgå när det är nödvändigt att ställa samman tidigare forskningsresultat för att öka kunskapen 

inom ett visst område. 

 

Datainsamling 

 Sökning av artiklar utfördes via fyra olika databaser. Genom detta tillvägagångssätt ökade 

mängden artiklar till gallringen och risken att missa relevant data till resultatet minimerades.  

Under formuleringen av ämnesord utifrån meningsbärande orden användes fritextord som 

komplement i sökningarna. Det minskade mängden brus och ökade sökresultatet i databaserna 

(Kristensson, 2014). MeSh-termen ”sense of coherence” användes aldrig till sökningen då den 

ej ansågs duglig i relation till sökningarna. För att bredda sökresultatet användes trunkering. 

Trunkeringen gav möjligheten att få flera olika former av samma begrepp, beroende på i 

vilken form begreppet använts i artiklarna. Alla sökorden kombinerades med den booleska 

sökoperanden AND. Kristensson (2014) menar att genom detta tillvägagångssätt ökade 

sensitiviteten i sökningarna. Författarna valde slutligen att begränsa sökresultatet till endast 

engelskspråkigt, endast artiklar som var peer reviewed samt att artiklarna var max tio år 

gamla. Bestämningen av tidsintervallet kan styrkas av Kristensson (2014) då han menar att 

studier som används i en uppsats ska vara så tidsenlig som möjligt.  

Efter sökning med ämnesord och fritextord kombinerat började första gallringen genom att 

läsa alla artikeltitlar. Läsningen utfördes var för sig på separata datorer men författarna 

diskuterade hela tiden huruvida titlarna ansågs relevanta eller ej. Artiklarna vars titlar ej 

ansågs vara relevant sållades bort. Därefter fortsatte författarna med andra gallringen. I detta 

steg lästes abstrakten igenom hos de kvarvarande artiklarna. Båda författarna läste samtliga 

abstrakt fortsättningsvis på egna datorer. Efteråt diskuterades det återigen vilka artiklar som 

kunde sållas bort. Kristensson (2014) styrker detta tillvägagångssätt då han menar att i 

tillfällen då studien utförs av fler än en författare ska varje abstrakt läsas enskilt och sedan ska 

det diskuteras vilka som ska sållas bort. I den slutliga gallringen lästes återstående artiklarnas 
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fulltexter enskilt. Båda författarna skrev anteckningar vid sidan om respektive artikel som 

sedan användes som stöd under diskussionerna där det argumenterades huruvida artiklarna 

svarade mot syftet. Genom detta tillvägagångsätt kunde författarna även ges möjlighet att 

kritisera trovärdigheten i de kvalitativa studierna samt validiteten i de kvantitativa studierna. I 

och med detta tillvägagångssätt undersöktes också frekvensen av bias i artiklarna 

(Kristensson, 2014).   

 

I två av de sammanlagt tio artiklarna som valts att behålla till resultatet krävde organisationen 

som publicerat artiklarna, en förfrågan för att få använda artiklarna till vidare studier. Därav 

mailade författarna till denna organisation. I mailet beskrevs studiens syfte och en önskan om 

att få använda artiklarna i denna studies resultat. Författarna svarades med ett godkännande 

där artiklarna tilläts användas. 

 

Granskning 

Efter databassökningarna genomfördes en kvalitetsbedömning av artiklarna med stöd av två 

granskningsmallar från SBU (SBU, 2014a; SBU, 2014b). Påståendet om att alla vetenskapliga 

artiklar besitter varierande kvalitet är något som ska beaktas i utförandet av en litteraturstudie. 

Att kritiskt granska artiklarna är därmed behövligt (Kristensson, 2014). Anledningen till att 

två olika granskningsmallar användes var eftersom författarna hade två olika former av 

artiklar; kvalitativa och kvantitativa som ingår i studiens resultat. Tillvägagångssättet kan 

styrkas av Kristensson (2014) då han menar att artiklar av olika slag bör granskas med hänsyn 

till de olika villkoren. Båda författarna satt enskilt och granskade samtliga artiklar. Efteråt 

diskuterades artiklarnas styrkor och svagheter där författarna sållade ut artiklar som ej ansågs 

besitta tillräckligt hög kvalitet. Kvarvarande artiklar besatt god kvalitet.  

 

Dataanalys  

Författarna läste igenom samtliga artiklar i fulltext upprepade gånger för att minska risken att 

relevant data gick förlorad (Kristensson, 2014). Uppstod det någonting som verkade oklart i 

artiklarna diskuterade författarna detta för en gemensam ökad förståelse.  

För att få fram ett resultat som svarade mot studiens syfte, utröntes olika teman som förekom i 

artiklarna. Dessa teman kodades därefter i olika färger. Texten kunde sedan kondenseras och 

presenteras i resultatet. En tabell infördes för att tydliggöra vilka artiklar som berör de olika 
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kategorierna (se Tabell 1). Sammanlagt sammanställdes fem olika kategorier; stigmatisering, 

känslor vid lungcancer, bristande känslomässigt stöd, känsla av hopplöshet samt att våga 

hoppas. 

 

Etiska aspekter  

I två artiklar framkom det inte om studien blivit godkänd av en etisk kommitté. Detta kunde 

ses som en brist. Varför det inte förekom framgick ej i någon av de specifika artiklarna 

(Dickerson et al., 2012; Weiss et al., 2017). Deltagarna i nio av tio studier fick ge sitt 

godkännande att delta innan, samt blev informerad om möjligheten att hoppa av studien när 

som helst utan att behöva ange varför (Belqaid et al,. 2018; Ellis et al., 2013; Eustache et al., 

2014; Granger et al., 2017; McCarthy et al., 2009; s; Salander et al., 2014: Sung et al., 2017; 

Weiss et al., 2017). En av artiklarna togs med trots brister, då författarna endast uppfattade en 

svaghet i beskrivningen av hur studien gått tillväga. Inget tydde på att artikeln inte blivit 

godkänd av etisk kommitté eller att informerat samtycke ej förekommit. 

Deltagarna i samtliga studier besatt konfidentialitet. Med hjälp av detta kunde deltagarna ej 

spåras. Eftersom kvalitativa artiklar var det som framförallt tillgicks så hade inte alltid 

resultatet en hög överförbarhet (exempelvis till andra patientgrupper), främst då resultaten 

baserades på unika individers upplevelser. Däremot kunde en generaliserbarhet utrönas 

emellan dem olika resultaten då likheter sågs i förhållande till vad individerna upplevde.  

Genom att författarna var medvetna om och bortsåg från sina egna förförståelser i relation till 

arbetet med studien undveks risken att vinkla eller förvränga resultatet till att ej längre vara 

sanningsenligt mot datan som samlats in från artiklarna. En risk hade annars funnits att 

författarna blandat in partiska meningar i datan och som då hade minimerat ett sanningsenligt 

resultat i relation till datan från artiklarna till denna studie (Kristensson, 2014).  

 

Fördelning mellan kvinnor och män 

I samtliga artiklar som användes till resultatet kunde författarna sällan urskilja skillnader 

mellan kvinnor och män, eller att skillnader mellan könen var något som lagts vikt vid att 

presentera. I en artikel var dock majoriteten av deltagarna i studien kvinnor. En anledning till 

den övervägande jämna fördelningen i artiklarna kunde bero på att förekomsten av lungcancer 

är jämnt spritt över båda könen. Det går ej att förutspå om resultatet hade blivit något annat 

om forskarna till artiklarna lagt större fokus på genusaspekten. 
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Resultatdiskussion  

Lungcancer är en sjukdom som bör uppmärksammas mer i samhället. I resultat framkom det 

bland annat att patienter med lungcancer ofta upplevde ett bristande känslomässigt stöd, olika 

skepnader av hopp samt upplevde hur lungcancerdiagnosen stigmatiserades i samhället. I 

artiklar av Lehto (2014) och Dy, Janssen, Ferris & Briges (2017) styrks resultatet där ett 

flertal patienter berättade om egna upplevelser att lungcancer ej tas på allvar och att samhället 

visade bristande engagemang och stöd till personer med lungcancer.  

Stigmatisering var en vanligt förekommande känsla hos patienterna. Genom en tolkning av 

detta fynd kunde ett samband ses med rökning. Trots att vissa av patienterna aldrig tidigare 

hade rökt förekom fortfarande en stigmatisering. Dock upplevdes stigmatiseringen mest hos 

patienterna som tidigare hade rökt. Detta påstående kan styrkas i en studie av Lehto (2014) 

där patienterna upplevde att trots att de aldrig tidigare hade rökt associerade allmänheten 

deras diagnos med att den framkallats via rökning. I ytterligare en studie (Carter-Harris, Pham 

Ceppa, Hanna & Rawl, 2015) beskrev patienterna deras tankar om orsaker till insjuknandet i 

lungcancer. Patienterna nämnde också rökning som en stor faktor men även att individer som 

via arbetet utsattes för stort utsläpp av bland annat asbest och dieselrök hade en ökad risk att 

insjukna i lungcancer. Sammanfattningsvis kan ett antagande dras av att lungcancer är något 

som en del av befolkningen associerar med rökning. 

 

I denna studies resultat framkom hur patienterna med lungcancer upplevde ett bristande 

känslomässigt stöd i relation till sin diagnos. Att sakna någon att prata med samt bristande 

stöd från familj och vänner var några av flera tankar som delades av patienterna. Ett antal av 

dessa förmodade att det berodde på diagnosen. Hade patienterna tilldelats en annan 

cancerdiagnos än lungcancer delades tankar av om att stödet kunde ha tett sig på ett 

annorlunda sätt. Vidare beskrevs hur patienterna upplevde en ledsamhet och isolering 

gentemot detta. Förekomsten av bristande kunskap gentemot lungcancer kan styrkas i studien 

av Dy et al. (2017). Patienterna beskrev då hur allmänhetens okunskap om lungcancer är i 

behov av att korrigeras. Borregaard och Spliid Ludvigsen (2017) utvecklar detta påstående då 

patienterna i deras studie berättade hur samtal med sin familj många gånger försvårades då 

den andre sällan förstod och inte kunde sätta sig in i patientens situation. Upplevelser om att 

sjukvårdspersonalen inte heller riktigt kunde förstå förekom. Fortsättningsvis grundade 

forskarna sin studie i hur patienterna med lungcancer uppskattade stödet av att få prata med 

någon som tidigare också varit sjuk i lungcancer. Patienterna upplevde i och med detta inte 
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samma ensamhet genom möjligheten att få prata med någon som verkligen förstod 

(Borregaard & Spliid Ludvigsen, 2017). En slutsats kan dras att patienternas behov av att få 

prata med någon som förstår situationen kan vara viktigt för att ej inskränka patientens 

välmående.  

Under underrubriken ”känsla av hopplöshet” sammanställdes hur patienterna kunde uppleva 

att hoppet försvann i samband med diagnosen. Genom tolkning av resultatet kunde författarna 

utröna hur känslor av frustration gentemot sig själv var förekommande hos en del patienter 

genom insikten om att livet troligen inte skulle bli detsamma igen. Vetskapen om att det 

troligen inte fanns någon botande behandling ökade känslan av hopplöshet. I en studie utförd 

av Hsu, Lu, Tsou och Lin (2003) analyserades huruvida olika faktorer kunde påverka 

patienternas känsla av hopp. Resultatet visade att osäkerhet var den faktor som signifikant 

kunde förutsäga patienternas nivå av hopp (Hsu, Lu, Tsou & Lin, 2003). Utifrån resultatet kan 

det tolkas på så sätt att patienterna som upplever osäkerhet i samband med sin diagnos 

riskerar en inskränkning av hoppet.  

I resultatet sammanfattades hur patienternas uppfattning om att bibehålla hoppet kunde skilja 

sig åt. En del beskrev vikten av att vidhålla en positiv attityd medan andra upplevde att med 

hjälp av acceptans till sin nya livssituation öppnades möjligheten till att kunna fortsätta leva 

sitt eget liv. Att sänka kraven på sig själv och finna glädje i mindre framsteg var även det 

något som befrämjade känslan av hopp. Detta kan styrkas i studien av Harrop et al. (2017) där 

patienterna uppvisar hur de fann hopp genom att fokusera på en framtida förbättring i sin 

sjukdom. Dock fanns det också andra patienter i studien som upplevde depressiva symptom 

samt hopplöshet gentemot framtiden och vetskapen om att behöva tvingas lämna sin familj 

(Harrop et al. 2017). Utifrån detta påvisas det att patienternas förekomst av hopp i relation till 

sin lungcancerdiagnos kan variera. Att bibehålla en positiv attityd gentemot framtiden kan 

vara avgörande för att inte grunna över sin diagnos alltför mycket och låta den ta över 

vardagen.  

 

Att drabbas av en sjukdom kan utgöra ett hot mot personens forna jag. Detta då det kan öka 

avståendet mellan vad patienten vill och kan göra. Det är av stor vikt att minnas att 

patienterna som har drabbats av sjukdom, inte är sin sjukdom, vilket kan utgöra en risk i 

vården. Att patienten inte ska ses som sin sjukdom utgör även en av grundpelarna i 

personcentrerad vård, vilket är något vi som framtida sjuksköterskor bör sträva efter. 

Sjuksköterskor behöver i sitt yrke fortsättningsvis göra det möjligt för patienten att leva det 
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liv hen vill leva i den utsträckning det går, trots eventuella upplevda symtom eller ohälsa 

(Bergqvist Månsson, 2019; Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Personcentrerad vård är en metod inom sjukvården som bör fortskridas av den framtida 

sjuksköterskan. Den personcentrerade vården borde, för att främja patientens hälsa trots 

sjukdom, bygga på respekt för människors lika värde samt den enskilda människans 

värdighet, självbestämmande och integritet. Fortsättningsvis bör sjuksköterskan fortsätta visa 

hänsyn till den unika individen och hens behov, oavsett kön eller tidigare bakgrund. Vården 

ska utföras med lyhördhet och respekt för individens specifika behov, förutsättningar och 

förväntningar. Avslutningsvis är det av vikt att sjuksköterskan respekterar samt bekräftar 

patientens individuella upplevelser (Socialstyrelsen, 2009; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016).  

 

Slutsats och fortsatt forskning 

Genom arbetet har författarna fått en ökad förståelse om vad patienter diagnosticerade med 

lungcancerdiagnos kan uppleva i sin sjukdom och hur det påverkar deras situation. Att lyfta 

detta ämne anses därav vara av vikt då individen trots ohälsa ska ges möjlighet att leva ett gott 

liv. Sjuksköterskan bör ta detta på allvar i sin omvårdnad då främjandet av hälsa är något som 

ingår i sjuksköterskans roll. Fortsatt forskning inom området skulle kunna fokusera på att öka 

sjuksköterskans kunskap om patienters upplevelser i relation till sin lungcancer. Detta skulle 

då resultera i ökade möjligheter för sjuksköterskan att främja patientens hälsa trots sjukdom.  

 

Dessvärre är lungcancer en cancerdiagnos som flertalet förknippar med rökning. Att minska 

denna stigmatisering kan ses som utmanande eftersom rökning är en stor bidragande faktor till 

insjuknande. Dock skulle det vara nödvändigt att minska stigmatiseringen i samhället för att 

minimera patienternas känslor av skuld och skam.   
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S3  

Begränsningar: 

Peer-reviewed, 

english language, 

published 2009-

2019 

192 192 22 4 

MEDLINE 

2019-04-17 

”Lung 

neoplasms” 

(ämnesord) 

203,987    

 Patient experience 

(fritextord) 

370,209    

 Living 

(fritextord) 

363,996    

 S1 AND S2 AND 

S3  

Begränsningar: 

English language, 

published 2009-

2019 

54 54 15 3 
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Artikelmatriser 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Belqaid, K., Tishelman, C., 

Orrevall, Y., Månsson-

Brahme, E. & Bernhardsson, 

B-M. 

 

2018 

 

Dealing with taste and smell 

alterations – A qualitive 

interview study of people 

treated for lung cancer 

 

PLOS ONE, 13(1) 

 

Sida 1-19 

 

Sverige 

The objective of this study is 

to investigate how persons 

with experience from lung 

cancer-related taste and smell 

alterations reason about 

resources and strategies 

offered and used to manage 

these symptoms.  

Metod: 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer. 

Inklusionskriterier: 

Personer diagnosticerade med 

lungcancer som upplevde smak- och 

luktförändringar i samband med sin 

diagnos eller behandling.  

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval. 

Urval: 

Urvalet av deltagare rekryterades 

genom tre tillvägagångssätt; kontakt 

med sjuksköterska/dietist, 

information på webbsida för 

lungcancerorganisation och direkt 

telefonkontakt. 17 patienter (48–77 

år) deltog slutligen i studien, fyra var 

män och 13 var kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer utfördes med en 

intervjuguide. 15 av intervjuerna 

ägde rum i patienternas hem, en 

inom öppenvården och en intervju 

via telefon. Intervjuerna varade 

mellan 20–100 minuter.  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Deltagarna var okända för 

forskarna och risken för 

förförståelse minskades. 
 
- Patienterna fick själva välja 

plats för intervju. 

 
- Data transkriberades av en 

professionell transkriberare.  
 
- Lång studieperiod. 

 

Svagheter: 
- En intervju utfördes per 

deltagare. 
 

 

Resultatet beskrev hur 

patienterna upplevde att ett 

känslomässigt stöd från sin 

omgivning var bristfälligt. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Dickerson, S. S., Abu Sabbah, 

E., Ziegler, P., Chen, H., 

Steinbrenner, L. M. & Dean, 

G. 

 

2012 

 

The experience of a diagnosis 

of advanced lung caner: Sleep 

is not a priority when living 

my life 

 

Oncology Nursing Forum, 

39(5) 

 

Sida 492–499 

 

USA 

The aim of this study was to 

describe common practices 

and shared meanings of sleep-

wake disturbances in 

individuals with newly 

diagnosed non-small cell lung 

cancer before treatment and 

evaluate their preexisting sleep 

disturbances. 

Metod: 

Kvalitativ, fenomenologisk metod. 

Inklusionskriterier: 

Patienter med icke småcellig 

lungcancer och som valt 

cytostatikabehandling. Patienterna 

skulle vara 18 år eller äldre och 

bedömas besitta 70 poäng eller 

högre på Karnofskys skala. 

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: 

Prospektivt urval. 

Urval: 

26 patienter deltog i studien, varav 

16 var män och 10 var kvinnor. 

Åldrarna varierade mellan 47–84 

år. 

Datainsamling: 

Intervjuerna, som bestod av öppna 

frågor spelades in och 

transkriberades efteråt.  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 
- Gruppen som tolkade datan 

utgjordes av flera experter 

inom det aktuella 

forskningsområdet. 
 

Svagheter: 

- Oklart hur långa intervjuerna 

var samt var de ägde rum. 
 
- Patienterna ombads av en 

sjuksköterska eller läkare att 

frivilligt delta i studien. 
 
 

Resultatet beskrev hur 

patienterna skyllde sin diagnos 

på sig själva, framförallt 

personerna med tidigare 

rökhistorik. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ellis. J., Lloyd Williams, M., 

Wagland, R., Bailey, C. & 

Molassiotis, A. 

 

2013 

 

Coping with and factors 

impacting upon the experience 

of lung cancer patients and 

primary carers 

 

Europan Journal of Cancer 

Care, 22(1) 

 

Sida 97–106 

 

Storbritannien  

This study aims to explore 

how patients and their 

informal carers cope with a 

diagnosis of lung cancer and 

describe the key factors that 

mediate distress in this 

population in order that they 

may be better supported in the 

future.  

Metod:  

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer. 

Inklusionskriterier: 

Patienter diagnosticerade med icke 

småcellig lungcancer, småcellig 

lungcancer eller mesoteliom. 

Exklusionskriterier: 

Patienter med kognitiv nedsättning 

eller patienter som av annan 

anledning ej hade möjlighet att 

genomföra studien. 

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej. 

Urval: 

37 patienter (48–91 år) av 49 

förfrågade deltog, varav 22 var män 

och 15 var kvinnor. De som ej 

deltog kände sig antingen ej vid gott 

mod eller var stressade.  

Datainsamlingsmetod: 

De deltagande patienterna 

intervjuades, antingen i grupp eller 

själv. Intervjuerna spelades in och 

varade mellan 30–90 minuter. 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Dataanalysen utfördes av 

fyra olika forskare. 
 
- Stort urval. 
 

Svagheter: 
- Stort bortfall. 

 

 

Resultatet visade att 

patienterna kunde känna 

känslor som ledsamhet över att 

inte ha någon att prata med, 

likaså upplevdes frustration 

relaterat till att patienterna ofta 

fick sin diagnos i ett sent 

skede. 
Patienterna belyste hur deras 

liv förändrats i samband med 

diagnosen, ändå försökte 

många acceptera deras 

sjukdom och inge hopp istället. 
Flertalet beskrev hur de 

distraherade sig med 

exempelvis hushållsarbete. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Eustache, C., Jibb, E. & 

Grossman, M. 

 

2014 

 

Exploring hope and healing in 

patients living with advanced 

non-small cell lung cancer 

 

Oncology Nursing Forum, 

41(5) 

 

Sida 497–506 

 

Kanada 

The aim of this study was to 

explore the experience and 

meaning of hope in relation to 

the healing process of patients 

living with stage IIIb or IV 

non-small cell lung cancer.  

Metod: 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer. 

Inklusionskriterier: 

Patienter diagnosticerade med 

icke-småcellig lungcancer, stadie 

IIIb och IV. 

Patienterna kunde prata och läsa 

engelska eller franska och vara 

äldre än 18 år. Patienterna följdes 

via öppenvården. 

Exklusionskriterier: 

Patienter vars funktionella status 

inte tillät dem att resa eller delta i 

en intervju vid ett specifikt 

lungcancercenter.  

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej. 

Urval: 

12 patienter (36–78 år) deltog i 

studien, 6 män och 6 kvinnor.   

Datainsamling: 

Intervjuer utfördes och varade 

mellan 60–90 minuter. En 

intervjuguide användes av 

forskarna som stöd. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

inom 24 timmar.  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Hög variation bland 

deltagarna prioriterades under 

sökningen.  
 
- Läsaren får ta del av guiden 

för de semistrukturerade 

intervjuerna som forskarna 

använt. 
 

Svagheter: 

- Intervjuerna utfördes vid 

endast ett och samma ställe då 

plats för intervju var 

förbestämd. 
 
- Kort studieperiod. 
 
 
 

Resultatet visade att 

patienterna direkt efter tiden 

vid diagnos upplevde 

hopplöshet. Patienterna 

upplevde flertalet känslor och 

tyckte sig förlora sig själva och 

sina drömmar.  
Trots det identifierade flera en 

relation mellan hopp och 

välbehag.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Granger, C. L., Parry, S. M., 

Edbrooke, L., Abo, S., 

Leggett, N., Dwyer, M. & 

Denehy, L. 

 

2017 

 

Improving the delivery of 

physical activity services in 

lung cancer: a qualitive 

representation of the patient`s 

perspective 

 

European Journal of Cancer 

Care, 28(1) 

 

Sida 1-11 

 

Australien  

The aim of this study was to 

explore patient experiences 

of, and preferences for, 

physical activity after a lung 

cancer diagnosis.  

Metod: 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper. 

Inklusionskriterier: 

Vuxna individer som haft en 

lungcancerdiagnos och som fått 

behandling i Australien. Deltagarna 

skulle vara engelskspråkiga.  

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej. 

Urval: 

7 av 16 individer deltog i studien 

(60–72 år), 5 kvinnor och 2 män. 

Alla hade avslutat behandling inom 

de senaste två åren. De nio som ej 

deltog avstod på grund utav 

tidsåtgången som krävdes samt 

långa resetider.  

Datainsamlingsmetod: 

 Intervjuerna skedde via 

fokusgrupper där patienterna tilläts 

diskutera idéer sinsemellan. 

Intervjuerna spelades in och 

fältnoteringar togs.  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Deltagarna var inte bundna till ett 

specifikt sjukhus och fler deltagare 

kunde inkluderas.  

 

- Framgår tydligt att 

fokusgruppintervjuerna pågick 

ända tills datamättnad var uppnått. 
 

 

Svagheter: 
- Stort bortfall. 
 
 

 

 

 

Resultatet visade att 

patienterna upplevde känslor 

som låg självkänsla, lågt 

självförtroende och 

stigmatisering. Patienterna 

som tidigare varit rökare 

skyllde diagnosen på sig 

själva. 
Patienterna upplevde sig inte 

ha någon att prata med och 

vissa kände sig socialt 

isolerade.  
Många valde att sysselsätta 

sig med aktiviteter då det var 

något de upplevde sig kunna 

kontrollera genom att 

exempelvis anpassa 

uppgifterna efter deras 

förmåga. 
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Författare, år, titel, 

tidsskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

McCarthy, I. & Dowling, M. 

 

2009 

 

Living with a diagnosis of non-

small cell lung cancer: 

patients´ lived experiences 

 

International Journal of 

Palliative Nursing, 15(12) 

 

Sida 579–587 

 

Irland 

The aim of this study was to 

explore patients´ experience of 

living with non-small cell lung 

cancer 

Metod: 

Kvalitativ, fenomenologisk 

studie. 

Inklusionskriterier: 

Patienter diagnosticerade med 

metastaserad icke-småcellig 

lungcancer som hade pågående 

behandling (strålbehandling eller 

uppehållande behandling) under 

intervjuerna. 

Exklusionskriterier: 

Patienter som inte var medicinskt 

stabil eller som inte talade 

engelska.  

Urvalsförfarande: 
Framkomemr ej. 

Urval: 

Sex patienter deltog i studien (52–

74 år), varav två var män och fyra 

var kvinnor. 

Dataanalys: 

Varje patient i studien 

intervjuades genom öppna 

ostrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna var varade mellan 

45–60 minuter. Deltagarna välja 

vart och när intervjuerna skulle 

äga rum. 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Deltagarna i studien fick 

själva välja vart och när 

intervjuerna skulle hållas. 

 

 

Svagheter: 

- Det framkom ej om forskarna 

tagit fältnoteringar under 

intervjuerna.  
 
- Tar ej upp något om 

eventuella bortfall. 
 
 

Resultatet beskrev hur 

patienterna upplevde sig ha 

förlorat ting i samband med sin 

diagnos, till exempel ekonomi, 

vänner, jobb och sin 

familjeroll. En patient nämnde 

hur hen saknade interaktionen 

med andra människor.  
Patienterna beskrev att alla 

förlusterna påverkade deras 

självbild och liv på ett dåligt 

sätt. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Molassiotis, A., Lowe, M., 

Ellis, J., Wagland, R., Bailey, 

C., Lloyd-Williams, M., 

Tishelman, C. & Smith, J 

 

2010 

 

The experience of cough in 

patients diagnosed with lung 

cancer 

 

Support Care Cancer, 19(12) 

 

Sida 1997–2004 

 

Storbritannien 

The aim of this study was to 

explore the patient experience 

of cough in a population of 

patients with lung cancer. 

Metod: 

Kvalitativ, semistruktuerade 

intervjuer. 

Inklusionskriterier: 

Patienter med lungcancer (alla 

stadier tillåtna) som varken påbörjat 

eller avslutat behandling (botande 

eller palliativt syfte). Patienterna 

hade hosta eller hade tidigare haft 

det.  

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej.  

Urval: 

26 av 33 tillfrågade patienter (48–91 

år) deltog i studien, 16 män och 10 

kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

utfördes med en intervjuguide inom 

tre olika områden i England, 

antingen i ett privat rum på 

sjukhuset eller hemma.  

Intervjuerna varade mellan 30–90 

minuter och spelades in för att sedan 

transkriberas.  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Det framgick tydligt att 

datainsamlingen pågick tills 

datamättnad hade uppnåtts.  
 
- Deltagarna valdes ut för att 

maximera variation. 
 

 

Svagheter: 

- Oklart hur länge studien 

pågick. 

Resultatet beskrev hur 

patienterna tyckte det var 

pinsamt att hosta bland folk i 

sin omgivning. Detta 

medförde att flertalet 

begränsade sitt sociala liv eller 

isolerade sig från ting som 

hotellvisteler, 

restaurangbesök, teater med 

mer. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Salander, P., Bergknut, M. & 

Henriksson, R. 

 

2014 

 

The creation of hope in patients 

with lung cancer 

 

Acta Oncologica, 53(9) 

 

Sida 1205–1211 

 

Sweden 

The purpose of this study is to 

show how the patients, not the 

least preconsciously, elaborate 

on their new life situation, by 

reconstructing their view of 

reality in order to create hope.  

Metod: 

Kvalitativ, deskriptiva intervjuer. 

Inklusionskriterier: 

Patienter placerade mellan 0–1 

på prestationsskalan (WHO), 

uppskattad överlevnad på tre 

månader eller mer och 

möjligheten att kommunicera på 

svenska eller engelska. 

Exklusionskriter: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej. 

Urval: 

15 patienter (56–85 år), 4 män 

och 11 kvinnor från ett 

universitetssjukhus i Sverige.  

Datainsamling: 

1–3 intervjuer utfördes/person 

beroende på medicinsk status. 

Första intervjun hölls under en 

strålbehandling (60 minuter). 

Andra intervjun skedde efter fyra 

månaders mellanrum via telefon 

eller fysiskt möte (30–50 

minuter). Tredje intervjun skedde 

efter ett år via telefon (30–50 

minuter). Intervjuerna 

transkriberades. 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Styrkor: 

- Data analyserades till en 

början enskilt av författarna.  
 

Svagheter: 

- Anledningen till att vissa 

patienter intervjuades mer än 

en gång framkommer ej så 

tydligt, mer än att deras 

medicinska tillstånd avgjorde 

hur många intervjuer som 

utfördes. 
 
- Intervjuer skedde främst via 

telefon.  

Resultatet beskrev hur 

patienterna kunde uppleva 

känslor som exempelvis 

förtvivlan vid tiden för diagnos. 

Trots det poängterade många 

patienter vikten av att vara 

positiv och hålla hoppet samt 

motivationen uppe. En del 

trodde även på att en positiv 

attityd kunde ge en bättre 

prognos. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sung, M. R., Patel, M. V., 

Djalalov, S., Le, L. W., 

Shepherd, F. A., Burkes, R. L., 

Field, R., Lin, S., Tudor, R. & 

Leighl, N. B. 

 

2017 

 

Evolution of symptom burden 

of advanced lung cancer over a 

decade 

 

Clinical Lung Cancer, 18(3) 

 

Sida 274–280 

 

Kanada 

The aim of this study was to 

assess changes in symptoms, 

function, understanding and 

preferences of patients with 

advanced lung cancer over a 

ten year period.  

Metod: 

Kvantitativ, kohortstudie. 

Inklusionskriterier: 

Patienter inom öppenvården men 

lungcancer i stadie fyra som 

närvarade vid ett specifikt 

cancercenter. Icke engelsktalande 

godkändes om tolk fanns 

tillgängligt.  

Exklusionskriterier: 

Framkommer ej. 

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej. 
Urval: 

Sammanlagt deltog 208 patienter 

(100 patienter år 2002, 108 

patienter 2012). År 2002 deltog 

59 män och 43 kvinnor (<50->70 

år, 3 stycken angav ej ålder). År 

2012 deltog 40 män och 60 

kvinnor (<50->70 år). 

Datainsamling: 

Deltagarna i studien fick svara på 

ett frågeformulär bestående av 26 

olika punkter.  

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

- Frågeformuläret pilottestades 

innan det användes i den 

slutgiltiga studien. 
 
- Stort urval. 
 
- Standardiserade 

mätinstrument användes. 

 

Svagheter: 

- I metoden framkom hur dem 

två kohortstudierna var unika, 

alltså att dem inte kunde 

överföras till en liknande 

studie. 
 

Resultatet visade på att 

patienterna ofta upplevde skuld 

eller beskyllde sig själva i 

samband med sin 

lungcancerdiagnos. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Weiss, J., Yang, H., Weiss, S., 

Rigney, M., Copeland, A., 

King, J. C. & Deal, A. M. 

 

2017 

 

Stigma, self-blame, and 

satisfaction with care among 

patients with lung cancer 

 

Journal of Psychosocial 

Oncology, 35(2) 

 

Sida 166-179 

 

USA 

The researchers sought to 

understand the experiences of 

patients with lung cancer and 

to see if attitudes varied by 

demographic factors.  

Metod: 

Kvantitativ, enkätstudie. 

Inklusionskriterier: 

Patienter diagnostiserade med 

lungcancer (alla stadier var tillåtna). 

Exklusionskriterier: 

Lungcancer som var sekundär från 

annan cancerdiagnos.  

Urvalsförfarande: 

Framkommer ej. 
Urval: 

174 av 214 patienter deltog i studien. 

Av de som ej deltog hade 14 st ej 

blivit diagnosticerad med lungcancer 

och 16 st hade inte en primär 

lungcancer. Deltagarna var mellan 

21–70 år och uppåt. 91 var män och 

83 var kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

Enkätstudie utfördes via telefon eller 

via internet. Deltagarna fick då svara 

på 63 frågor med en 

självskattningsskala. 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Styrkor: 

- Stort urval 
 
- Standardiserade 

mätinstrument användes. 

 

Svagheter: 
- Kort studieperiod. 

 

 

Resultatet visade att 

patienterna upplevde en 

stigmatisering relaterat till sin 

lungcancer. Patienterna 

upplevde även att familj, 

vänner, främlingar och 

vårdpersonal sagt och gjort 

saker som fått patienterna att 

känna skuld och/eller skam.  
Patienterna upplevde att de 

skulle blivit behandlad 

annorlunda och mer stödjande 

om patienterna innehavt någon 

annan form av cancer. 

 

 

 


