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Sammanfattning 

Bakgrund: Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och fler människor avlider av 

lungcancer än någon annan cancer. Den drabbar både män och kvinnor. Sjukdomen orsakas av 

rökning, ålder, yrkesmässig exponering, genetik och luftföroreningar. Inom hälso- och 

sjukvården är det viktigt att ha kunskap och förståelse om lidandet. Att hjälpa till att lindra 

patienters lidande är hela vårdverksamhetens avsikt. 

 

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

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Datan samlades in från tre databaser genom 

systematiska sökningar. Integrerad analys användes för att sammanställa resultatet.  

 

Resultat: Patienter som lever med lungcancer har erfarenheter av förluster, förändrad livsstil och 

copingstrategier. 

 

Slutsats: Den genomförda litteraturstudien visar att patienter som lever med lungcancer delar 

liknande erfarenheter. Trots att de lider av en dödlig sjukdom försöker de att hantera sin situation 

på bästa sätt och skapa ett meningsfullt liv. 

 

 

 

Nyckelord: Copingstrategier, erfarenheter, förluster, förändrad livsstil, lungcancer, patienter. 
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1. Bakgrund  
1.1 Lungcancer 
Enligt World Health Organisations (WHO, 2018) var lungcancer en av de vanligaste 

förekommande cancerformerna. Totalt drabbades 2,09 miljoner människorna av lungcancer år 

2018 (Ibid). Lungcancer är en cancerform där det bildats tumörer i lungorna vilket innebär att 

celldelningen i lungorna har rubbats och börjar dela sig ohämmat. Cancercellerna kan även 

sprida sig och bilda metastaser i andra delar av kroppen. Det finns olika typer av lungcancer. De 

vanligaste är småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer. Den icke-småcelliga 

lungcancern består av två cancersorter; adenocarcinom och skivepitelcancer. Adenocarcinom är 

den cancerform som ökat mest och är en vanlig form av lungcancer. Det är en elakartad tumör 

som växer från lungornas körtelceller och i lungans slemhinna. Därefter kommer 

skivepitelcancer där cancern utvecklas i skivepitelet och växer från bronkerna i lungan. 

Småcellig lungcancer är inte lika vanlig och kännetecknas för sitt utseende. De små 

cancercellerna ligger tätt sammanpressade och har en benägenhet att sprida sig fort. Den hinner 

därför ofta sprida sig till andra organ innan den upptäcks (Gagnemo Persson, Olsson & Thorén, 

2016). I studie av Moore (2009) beskrevs faktorer som bidrog till en ökad risk att få lungcancer. 

Den största faktorn var rökning. Även ålder, yrkesmässiga exponeringar, genetik och 

luftföroreningar kunde vara bidragande faktorer till lungcancer. Vanligast var att insjuknandet 

skedde efter 60 års ålder. Bröstkorgsröntgen, datortomografi, lungbiopsi och/eller bronkoskopi 

gjordes för att identifiera lungcancern. 

 

1.2 Symtom vid lungcancer                         
Patienter som haft lungcancer kunde uppleva olika symtom. Vanliga symptom för lungcancer var 

hosta och dyspné (Iyer, Roughley, Rider & Taylor-Stokes, 2013). Andra symtom som kunde 

uppkomma vid lungcancer var trötthet, smärta, depression och kompression av de centrala 

luftvägarna som kunde leda till lunginflammation (Reyes-Gibby et al., 2013). Patienter med 

kronisk hosta kunde även få ett nytt hostmönster eller blodiga upphostningar (Huber & Tufman, 

2012). Vid fysisk aktivitet framhävdes symtom som trötthet, dyspné, smärta och ledvärk. De 

psykosociala symptomen som kunde uppkomma var oro, ångest, nervositet, känslan av 

hjälplöshet, hopplöshet, värdelöshet och sorg (LeBlanc et al., 2015). I en studie gjord av Atkin et 

al. (2010) framkom det att det fanns patienter som genomgick svåra symtom och patienter som 

inte märkte sin sjukdom förrän den hade spridit sig. Det fanns patienter som upplevde liknande 

symtom under behandlingen som de hade innan de diagnostiserats med lungcancer och det fanns 

patienter som upplevde förvärrade eller nya symtom, som illamående.                                          

 

1.3 Behandling vid lungcancer           
Enligt Zappa och Mousa (2016) fanns det olika behandlingsalternativ vid lungcancer. Operation 

var den metod som botade flest patienter. Det var vanligast med operation när tumören 

upptäcktes i tidigt skede och ansågs opererbar. Patientens allmänna hälsotillstånd värderades 

noggrant för att bedömas om patienten klarade av en operation. Beroende på var i lungan 

tumören växte kunde kirurgen ta bort en lunglob eller hela lungan. Om den var tydligt begränsad 

till en lunglob räckte det ofta med lobektomi och lungloben som innehöll tumören togs bort. 

Växte tumören i mer än en lob opererades hela lungan bort, pulmektomi. Det gjordes 
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avbildningsstudier, biopsi samt en utvärdering av patientens allmänna hälsotillstånd för att 

bestämma om tumören var opererbar. Strålbehandling kunde användas i botande syfte, ensamt 

eller tillsammans med cytostatika. Patienter kunde efter operation dra nytta av strålbehandling 

för att försäkra sig om att inga cancerceller blivit kvar eller om det fanns risk för återfall kunde 

operationen kompletteras med strålbehandling. Hos patienter med lungcancer som inte skulle 

klara av en operation, vid till exempel dåligt allmäntillstånd kunde strålbehandling användas för 

att eliminera tumören. Här användes det högre stråldoser för att skada DNA inom cancercellerna 

och därigenom förstöra dem. Strålningen kunde också vara en del av den palliativa vården för att 

förbättra livskvaliteten hos patienterna. Det var även vanligt att patienter fick 

cytostatikabehandling vid operation för att eliminera eventuella kvarvarande cancerceller för att 

förlänga överlevnaden. Cytostatikan fungerade som ett läkemedel som angrep celler som höll på 

att dela sig och en fördel var att cytostatikan kunde nå cancerceller som spridit sig i kroppen. 

Behandlingen användes främst för att hindra sjukdomsförsämring, lindra symtom och minska 

sjukdomsrelaterade biverkningar. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Sjuksköterskans roll och ansvar ansågs handla om att identifiera och stötta patienter och 

anhörigas behov genom sjukdomen. Det kunde vara att ge pedagogiskt stöd, informera om 

sjukdomen och vilka möjligheter patienten hade för att kunna besluta om sin egen omvårdnad. I 

sjuksköterskans ansvar ingick även att förklara medicinska termer, vilka biverkningar olika 

läkemedel och behandlingar hade för att förbättra patientens kunskap om sjukdomen 

(Jeyathevan, Lemonde & Cooper Brathwaite, 2017). Sjuksköterskan kunde hjälpa patienter som 

drabbats av lungcancer genom god kommunikation, informera om vilken specialisthjälp som 

fanns tillgänglig och rådgivning. De kunde erbjuda emotionellt och socialt stöd, hjälpa vid 

symtomhantering och ge råd till patienter som levde med effekterna av sjukdomen och dess 

behandlingar. Kontinuitet i vården ansågs vara viktigt bland de personer som drabbats av 

lungcancer (Moore, 2004). 

 

 

1.5 Teoretiskt perspektiv 
Enligt Flesner (2015) betyder ordet patient den som lider och uthärdar. Det var under 1940-talet 

som lidande fick betydelsen sjukdom och smärta. Människor känner lidande då det tillhör det 

mänskliga livet. Lidandet kan vara synligt eller dolt. Vidare beskrivs att lidandet kan vara en 

förutsättning för det mänskliga livet. Lidandet kan vara emotionellt då en person har förlorat en 

förmåga, förlorat funktion av en kroppsdel eller förlorat den position personen tidigare haft i 

familjen. Det kan bidra till att personer känner skamkänslor eller sorg och kan upplevas som ett 

misslyckande då det påverkar personens självuppfattning. Lidandet kan ha såväl positiv som 

negativ betydelse ur ett semantiskt perspektiv. Någon som lider kan ses som en börda, något en 

person tvingas leva med eller som en strid. Det kan även ses som någon konstruktivt som skapar 

motivation och mening (Flensner, 2015). Kunskap och förståelse om lidandet är viktigt inom 

hälso- och sjukvården. Att hjälpa till att lindra patienters lidande är hela vårdverksamhetens 

avsikt. Lidande är ett begrepp som borde stå i centrum när hela människan ska vårdas. Det kan 

fungera som en kompass för vården genom att guida vårdpersonalen till att ge ett personligt 

vårdande (Arman, 2012).     
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1.6 Problemformulering 
Lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna som drabbar ett stort antal personer 

årligen därför är det troligt att sjuksköterskan kommer att möta personer som drabbats av 

lungcancer inom hälso-och sjukvården. Att hjälpa patienten med sitt lidande är en viktig funktion 

inom vården och en av sjuksköterskans viktigaste roller. Det är därför angeläget att få en djupare 

inblick av och förståelse för patienters erfarenheter av att leva med lungcancer. Då kunskapen 

kan hjälpa sjuksköterskan att erbjuda en mer anpassad vård för patientgruppen. 

 

2 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med lungcancer. 

 

3. Metod 

3.1 Design  
En deskriptiv design valdes för att besvara litteraturstudiens syfte. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) skall en litteraturstudie innehålla ett välformulerat syfte som besvaras med 

artiklar som granskats. Polit och Becks (2012) niostegsmodell användes som struktur för 

litteraturstudiens arbetsgång.  

 

1. Att formulera studiens syfte. 

2. Att identifiera databaser och välja sökord. 

3. Att genomföra sökningar i de valda databaserna och dokumentera. 

4. Att sålla ut irrelevanta artiklar och välja de artiklar som svarar för valt ämne. 

5. Att läsa valt material.  

6. Att granska och samla in informationen utifrån litteraturstudiens syfte. 

7. Att granska artiklarna kritiskt. 

8. Att analysera och bearbeta informationen. 

9. Att sammanställa och summera resultatet. 

 

3.2 Sökstrategi                  
Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl, Medline samt PsycINFO. Databaserna valdes 

utifrån att de inriktade sig på forskningsartiklar inom ämnet omvårdnad. Utifrån syftet 

identifierades de meningsbärande orden “lungcancer”, “patienter” och “erfarenheter” vilka 

översattes till engelskans “lung cancer”, “patient” och “experience”. Svenska MeSH användes 

och gav förslaget “lung neoplasms” som MeSH-term istället för “lungcancer”. I Cinahl och 

PsycINFO användes endast frassökningar. Ämnesordlistan MeSH användes däremot som hjälp i 

Medline för att hitta rätt söktermer i databasen. Först söktes varje sökord enskilt i databaserna 

och kombinerades sedan ihop med de booleska operanderna AND och OR för att bredda 

sökningen. Söktermerna i vardera databas ses i tabell 1.                                                           
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Tabell 1 Databas och sökord 

Databas: Ord: 

Cinahl patient, living with, lung cancer, lung neoplasms 

Medline lung neoplasms, small cell lung carcinoma, carcinoma non-small-cell lung, lung 

cancer, patient, lived experience 

PsycINFO coping behavior, lung cancer, lung neoplasms 

 

 

Begränsningarna som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, genomgått peer 

reviewed och publicerade mellan åren 2009-2019. I Medline fanns inte peer reviewed och därför 

söktes artiklarna med databasen Ulrichsweb för att se om de hade blivit granskade. 

Litteraturstudiens sökningar ses i bilaga 1. 

 

3.3 Urval  
Inklusionskriterium var studier som berörde ämnet lungcancer och patienters erfarenheter av att 

leva med lungcancer. Exklusionskriterium var studier som beskrev sjuksköterskans perspektiv 

istället för patientens. Det första urvalssteget resulterade i 148 artiklar. Här lästes artiklarnas 

titlar och de 30 stycken artiklar som svarade på studiens syfte gick vidare till nästa urvalssteg. Ett 

flertal artiklar föll bort på grund av otydliga titlar. Under det andra urvalssteget lästes artiklarnas 

abstract och de som inte svarade på studiens syfte gallrades bort. Det var 19 artiklar som gick 

vidare till läsning i fulltext samt kvalitetsgranskades. Litteraturstudiens urval ses i bilaga 1. 

 

3.4 Kvalitetsgranskning  
Vid granskningarna av de kvalitativa artiklarna användes Forsberg och Wengströms (2016) 

checklista för kvalitativa artiklar. Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report 

(Polit & Beck, 2012) användes vid granskningen av de kvantitativa artiklarna. De artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien efter att ha genomgått kvalitetsgranskningarna besvarade 

litteraturstudiens syfte, hade god kvalité och var vetenskapligt hållbara. De artiklar som 

exkluderades svarade inte på syftet och uppfyllde inte de kriterier som krävdes för att artikeln 

skulle bli godkänd. Av de 19 artiklarna som kvalitetsgranskades inkluderades 11 artiklar i 

litteraturstudien. Litteraturstudiens artikelmatris ses i bilaga 2. 

 

3.5 Dataanalys 
De 11 inkluderade artiklarnas resultatdelar lästes upprepade gånger för att öka förståelsen för 

innehållet. En integrerad analys enligt Kristensson (2014) genomfördes för att bearbeta 

artiklarnas resultattexter noggrant och för att hitta likheter och skillnader i texterna. Artiklarna 

lästes enskilt av respektive författare. Färgpennor användes för att markera likheter som 

upptäcktes i texterna. Markeringar och benämningar på kategorier diskuterades mellan 

författarna under tiden som texterna bearbetades. Genom att använda färgpennor för att markera 

likheter som framkom i artiklarna blev det lättare att organisera och strukturera materialet. 

Utifrån detta skapades sedan kategorier för att sammanställa resultatdelarnas innehåll.  
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3.6 Etisk reflektion 

Studien skall vara vetenskapligt hållbar och genomföras med ett etiskt perspektiv. Den skall 

handla om relevanta frågeställningar för att anses vara etisk (Kjellström, 2017). I litteraturstudien 

granskades samtliga artiklar och bedömdes ha vetenskaplig kvalité. Författarna strävade efter att 

använda sig av artiklar som hade granskats av en etisk kommitté, där deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst. Dock hade inte alla artiklar granskats av en etisk kommitté. 

Därför tog författarna hjälp av Belmontrapporten som är en etisk internationell riktlinje för att 

själva göra en etisk granskning av artiklarna. Studierna har använt sig av informerat samtycke, 

haft respekt för deltagarnas privatliv, minimerat skada för deltagarna genom att inte skriva ut full 

identitet, tänkt på vart intervjuerna har gjorts samt behandlat alla deltagarna lika (Kjellström, 

2017). Då det visade sig att artiklarna levde upp till kriterierna kunde de också tas med. Alla 

resultat som svarade till studiens syfte inkluderades. Innan studien utfördes diskuterade 

författarna sin förförståelse och huruvida den skulle kunna påverka studien. Tack vare det kunde 

författarna ha ett öppet förhållningssätt vid bearbetning av resultatet. Alla artiklar som 

inkluderades var på engelska därför användes lexikon vid översättning till svenska för att minska 

risken för feltolkningar.  

 

4. Resultat 

Ur analysen framkom tre kategorier som tillsammans beskriver patienters upplevelser av att leva 

med lungcancer: Förluster, förändrad livsstil och copingstrategier. 

 

Artikelöversikt 

Artikel Förluster Förändrad 

livsstil 

Copingstrategier 

Charalambous et al. (2016) Cypern       X   

Dale et al. (2011) Skottland       X        X             X 

Dy et al. (2017) USA       X        X             X 

Ellis et al. (2015) Storbritannien               X 

Fitch (2015) Kanada         X              

Granger et al. (2017) Australien         X  

Harrop et al. (2017) Storbritannien               X 

Islam et al. (2016) USA               X 

McCarthy et al. (2009) Irland      X        X             X 

Sung et al. (2017) Kanada      X        X  

Shih et al. (2015) Taiwan.         X             X 

 

4.1 Förluster 
Ett flertal patienter beskrev olika förluster som drabbat dem under sitt sjukdomsförlopp. Förlust 

av arbete, ekonomisk självständighet, vänskaper, rollen i sin familj, förlusten av patientens egen 

självbild och även kroppsliga förluster som hår och kroppsfunktioner (McCarthy & Dowling, 

2009; Sung et al., 2017). Patienterna upplevde att behandlingen och biverkningarna bidrog till att 

de kände att de förlorade sin värdighet, kontroll över sina kroppar och sitt utseende, detta bidrog 

till att de kände hopplöshet (Charalambous & Charalambous, 2016). När kroppen inte fungerade 

som den skulle upplevde några att de inte kunde göra dagliga aktiviteter som vanligt. Det fick 

dem att känna att de förlorat hoppet (Dy, Janssen, Ferris & Bridges, 2017; Sung et al., 

2017).  Andra var rädda för att bli en börda för sina anhöriga på grund av förlusten av sin egen 
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kapacitet (Dale & Johnston, 2011). Patienter valde att isolera sig för att slippa medlidande från 

sina nära och kära. Patienterna upplevde att deras anhöriga betedde sig annorlunda och såg 

sjukdomen istället för personen och det bidrog till en förlorad självbild (Charalambous & 

Charalambous, 2016).  

 

4.2 Förändrad livsstil 
Några patienter valde att ändra sin livsstil genom att sluta röka, lägga om kosten och utöva mer 

fysisk aktivitet. Patienterna upplevde att livsstilsförändring kunde påverka deras hälsa, 

sjukdomen och biverkningar. Detta ledde till att de ville ändra sin levnadssituation, till det bättre 

(Granger et al, 2017; Shih, Hsu, Jiand & Lin, 2015). 

 

Det fanns patienter som valde leva ett normalt liv och gjorde samma saker som innan de fick 

diagnosen. Patienterna ville få ut mycket av tiden som de hade kvar och ville inte låta sjukdomen 

påverka deras liv (Dale & Johnston, 2011; Granger et al, 2017; McCarthy & Dowling, 2009). 

Det fanns även patienter som lät sjukdomen påverka deras liv genom att de anpassade sig efter 

kroppens nya funktioner och gjorde saker efter sin kapacitet (Dy, Janssen, Ferris & Bridges, 

2017). Flera patienter upplevde att leva med lungcancer tog på deras fysiska krafter och levde 

med symtom som smärta i höft, rygg och med hosta och trötthet. Många beskrev att tröttheten 

var det som påverkade deras vardagliga liv mest, vilket bidrog till att de fick ändra sin livsstil då 

de inte kunde fortsätta leva som de tidigare gjort (Fitch, 2015; McCarthy & Dowling, 2009; Sung 

et al., 2017). Lungcancer fick patienter att ändra livsinställning och fokusera på det som var 

viktigt för dem (Fitch, 2015).   

 

4.3 Copingstrategier 
Att leva med lungcancer hanterades på olika sätt bland patienterna. Några valde att möta sin 

sjukdom genom acceptans. Patienterna ansåg att sjukdomen var utom deras kontroll och det 

fanns inte någon mening med att bli upprörd över situationen. Genom att de accepterade 

situationen som den var kunde de gå vidare med sina liv (Ellis et al., 2013; Shih, Hsu, Jiand & 

Lin, 2015). Andra patienter levde med en positiv attityd och kämpaglöd, det gav dem hopp (Ellis 

et al., 2013).  

 

Somliga valde att hantera sin situation genom att söka information, få råd om behandling och 

biverkningar, för att kunna hantera sjukdomen bättre. Detta ledde till att de kände att fick en 

form av kontroll (Ellis et al., 2013). De beskrev det som att även om de inte kunde kontrollera 

situationen förstod de varför de inte kunde kontrollera sjukdomen, vilket bidrog till att de 

upplevde mindre oro. Det fanns även patienter som valde att inte söka information utan var nöjda 

med att bara få information från sjukvårdspersonalen (Harrop et al., 2017).  

 

Andra patienter sökte sig till sjukvårdspersonal för att få information och vägledning genom sin 

sjukdom. Krav ställdes på sjukvårdspersonalen av patienterna att de skulle informera, ge 

vägledning och finnas som stöd (Islam et al., 2016). Somliga patienter upplevde att de fick stöd, 

vägledning och den information som de ville ha från sjukvårdspersonalen och värderade den 

relationen högt. Detta fick patienten att känna sig trygg och ledde till att de kunde hantera sin 

situation bättre (Dale & Johnston, 2011; Harrop et al, 2017). 
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Många patienter beskrev vikten av ett socialt nätverk och stöd från, familjen, vänner, grannar 

eller andra stödgrupper. Att få stöd från sitt sociala nätverk var viktigt för patienterna när de tog 

sig igenom behandling och motiverade dem till att inte vilja ge upp (Ellis et al., 2013; Harrop et 

al., 2017; Shih, Hsu, Jiand, & Lin, 2015). 

Genom att få utbyta kunskap och erfarenheter med personer i samma sits fick de hjälp med att 

hantera sjukdomen (Dy, Janssen, Ferris & Bridges, 2017; McCarthy & Dowling, 2009). Att ha 

ett socialt nätverk hjälpte patienterna att hantera sin oro och ångest (Ellis et al., 2013). 

 

5. Resultatsammanfattning 

Att leva med lungcancer innebar upplevelser av förluster. Förlust av arbete, ekonomisk 

självständighet, vänskaper, rollen i sin familj, förlusten av patientens egen självbild och även 

kroppsliga förluster som hår och kroppsfunktioner. Att leva med lungcancer kunde också 

innebära att förändra sin livsstil. Några patienter valde att ändra sin livsstil genom att sluta röka, 

lägga om kosten och utöva mer fysisk aktivitet. Att leva med lungcancer hanterades på 

varierande sätt genom olika copingstrategier. Några valde att möta sin sjukdom genom 

acceptans. Andra patienter sökte sig till sjukvårdspersonal för att få information och vägledning 

genom sin sjukdom. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
Litteraturstudien har en deskriptiv design och genomförs med hjälp av systematiska sökningar. 

Den deskriptiva designen har valts då syftet är att beskriva patienters erfarenhet av att leva med 

lungcancer. En litteraturstudie kan använda deskriptiv design då det är en beskrivande metod 

(Kristensson, 2014). Eftersom studenter under grundutbildningen inte får intervjua patienter, 

fanns ingen möjlighet att göra en empirisk studie med patientintervjuer vilket annars hade varit 

ett intressant sätt att genomföra studien. Polit och Beck (2012) niostegsmodell används för att få 

en struktur i arbetsprocessen av litteraturstudien och för att den är lätt att följa och förstå. Att ta 

hjälp av denna modell ses som en styrka enligt författarna då den hjälper till att strukturera upp 

arbetet.   

 

De systematiska sökningarna görs i databaser som anses relevanta till studiens syfte. De tre 

utvalda databaserna har omvårdnadsvetenskap som huvudämne. Då studiens syfte rör sig inom 

ett omvårdnadsvetenskapligt område passar databaserna bra. Författarna väljer att söka i flera 

databaser för att öka studiens trovärdighet och det ökar chanserna att hitta artiklar som är 

relevanta (Mårtensson & Fridlund, 2018). Begränsningar görs för att få fram artiklar som svarar 

på litteraturstudiens syfte. Författarna väljer att använda sig av artiklar från 2009-2019 för att få 

artiklar som är aktuella. Artiklarna skall vara peer-reviewed, vilket innebär att de är 

vetenskapligt granskade. Det ökar artiklarnas tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Författarna 

väljer att inkludera alla åldrar, kön och olika behandlingsalternativ för att få fram fler relevanta 

artiklar. I databaserna söks orden “patient”, “lung neoplasms” och “experience”. Sökordet 

“experience” ger inte tillräckligt specifika artiklar därför utökas sökningen till synonymer för 

“experience”. Artiklarnas keyword ses över för att få en fingervisning om vilka andra ord som 

kan ge resultat. Ämnesorden som ger bäst resultat och används är “lived experience”, “living 

with” och “coping behavior”. Då sökningarna görs med fritextsökningar i två av tre databaser 

finns en risk att de sökningarna inte är tillräckligt specifika. En sökning bör innehålla fler 

ämnesord som är specifika än en fritextsökning för att få fram en detaljerad sökning (Kristensson 
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2014). Författarna är medvetna om att sökning med både MeSH termer och fritextsökningar ger 

mer specifika artiklar men väljer ändå i det här arbetet att utgå från fritextsökning i två av tre 

databaser då det ger ett fullgott resultat.  

 

Utifrån titlar gallras artiklar fram som svarar till litteraturstudiens syfte. De titlar som inte svarar 

på syftet eller är otydliga väljs bort. Relevanta artiklar kan vara uteslutna på grund av 

urvalsmetoden och det kan ses som en svaghet. Artiklarnas abstrakt läses och ytterligare en 

gallring görs. De som väljs bort är artiklar som inte svarar på studiens syfte.  

 

Resterande artiklar läses i fulltext och genomgår Polit och Becks (2012) granskningsmall för 

kvantitativa artiklar och Forsberg och Wengströms (2016) granskningsmall för kvalitativa 

artiklar. Anledningen till att dessa granskningsmallar väljs ut är för att författarna anser att de 

passar artiklarna och är okomplicerade. Granskningarna görs enskilt och tillsammans för att få ett 

representativt urval. Det kan ses som en styrka i granskningsprocessen då författarna kommer 

fram till samma resultat oberoende av varandra (Kristensson, 2014). Vid granskningarna faller en 

artikel bort då den bedöms ha låg kvalité. Risk för felaktiga slutsatser i studien minskar då 

författarna väljer att inkludera artiklar med tydlig vetenskaplig struktur. En svaghet är 

författarnas brist på erfarenhet av granskning. Författarna använder sig därför av 

granskningsmallar som är trovärdiga och som hjälper till att standardisera granskningarna.   

 

Analysperspektivet som används är integrerad analys enligt Kristensson (2014). Perspektivet 

väljs då det är en analysmetod som är okomplicerad och som hjälper författarna att skapa ett 

överskådligt resultat. Artiklarna bearbetas tillsammans och enskilt för att sammanställa likheter 

och skillnaderna i texterna. Båda författarna läser artiklarna vilket bidrar till en minskad risk att 

något relevant i texten förbises. Färgpennor används för att strukturera upp likheter och 

skillnader som hittas i texterna. Likheter och skillnader diskuteras mellan författarna för att 

kunna skapa kategorier av innehållet som struktureras upp. Eftersom det är en kvalitativ 

litteraturstudie går det inte att generalisera resultatet däremot kan det vara överförbart till andra 

liknande situationer.    

 

Vid granskningen visar det sig att några artiklar saknar etisk granskning. Författarna väljer att 

göra egna etiska granskningar av artiklarna med hjälp av Belmontrapporten (Kjellström, 2017). 

Artiklarna inkluderas om de svarar på syftet och Belmontrapportens kriterier. Att de fokuserar på 

deltagarnas välbefinnande, att de ställer upp frivilligt och kan avbryta sitt deltagande när som 

helst (Kjellström, 2017). Författarna är medvetna om att det kan ses som en svaghet att artiklarna 

inkluderas i studien.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenhet av att leva med lungcancer. Resultatet i 

studien visar att patienter som lever med lungcancer genomgår förluster, livsstilsförändringar och 

olika copingstrategier för att hantera sjukdomen, var god se artikelöversikt.                        

Deltagarna kommer från olika delar av världen, Skottland, USA, Australien, Irland, Kanada, 

Storbritannien, Taiwan och Cypern. Trots att deltagarna bodde i olika länder delade de liknande 

erfarenheter av att leva med lungcancer. Det fanns inga tydliga skillnader mellan länderna 

oavsett om boendet var i Taiwan eller i Skottland. I studierna var det ungefär lika många män 

som kvinnor och patienternas erfarenheter av att leva med lungcancer är även likartade när det 
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gäller kön. Att leva med lungcancer är något som binder samman människor hela världen över 

oavsett geografisk tillhörighet eller kön. Det som patienterna har gemensamt är att de upplever 

förluster, förändrar sin livsstil och anlägger copingstrategier. Det kunde vara förluster av 

kroppsliga funktioner men även av det sociala och deras egen självbild. Detta stärks även av 

Aldaz et al. (2018) som skriver att patienter hade erfarenheter av att deras sociala relationer 

förlorades på grund av sjukdomen. De förlorade även funktioner som uppfattning av smak. 

Några upplevde att de hade långsammare kognitiv funktion och detta påverkade deras självbild 

(Aldaz et al., 2018).                                                                                                           

Förändringar av livsstil kunde vara frivillig förändring eller ofrivillig på grund av sjukdomen. Att 

få fortsätta att leva sitt liv som vanligt trots genomgång av behandling var viktigt och att andra 

människor såg den drabbade som den person han eller hon var och inte endast såg en sjukdom 

(Aldaz et al., 2018; Berterö et al., 2008; Maguire et al., 2012).                                                

Sociala relationer och att stöttas av anhöriga och sjukvårdspersonal var viktigt för patienterna i 

deras försöka att hantera situationen som de levde i. Relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter var viktig för att skapa tillit och förtröstan. Patienterna belyste hur viktigt det var att 

kunna prata med sjuksköterskan om sitt tillstånd, behandlingsalternativ och uppföljningen. Att få 

professionell bekräftelse, bli sedd och lyssnad på var ett uttalat stödbehov bland patienterna 

(Maguire et al., 2012). Sjuksköterskorna var betydelsefulla och påverkade hur patienterna 

upplevde sjukdomsperioden och behandlingen. Patienterna önskade att sjuksköterskorna skulle 

finnas tillgängliga för samtal och stöd, vid varje besök eller via telefon. De skulle också finnas 

där som stöd för anhöriga och detta uppskattades och värderades högt av patienterna (Berterö, 

Vanhanen & Appelin, 2008). Patienterna ansåg att det var viktigt att de kunde lita på personalen 

för att få råd och bli guidade av dem. De värderade att ha möjligheten att öppet kunna diskutera 

behandlingen och hur den påverkade deras liv. Att kunna lita på personalen och vården som de 

fick var viktigt. Patienterna beskrev att de fortsatte med behandlingen på grund av att de litade på 

personalen och att de fick den bästa vården som var möjlig trots att de mådde dåligt av den 

(Aldaz et al., 2018).               

Litteraturstudiens resultat visar hur viktigt det är att sjuksköterskan och sjukvårdspersonalen 

finns närvarande och ger stöd i lidandet. Till hjälp finns ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där 

det står att sjuksköterskan skall lindra lidande, stävja sjukdom, främja kroppsligt välbefinnande 

och arbeta för att återställa patientens hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Genom att 

följa den etiska koden kan sjuksköterskor få hjälp att skapa tillitsfulla relationer med patienterna 

och ge stöttning i deras lidande. Enligt Arman (2012) är lidandet fysiskt, existentiellt eller 

emotionellt och förknippas med ångest, oro och rädsla. Perspektivet lidande har ingen mening 

och är alltigenom ont, om inte människan själv skapar mening av lidandet (Ibid). Lidandet bidrar 

till människans naturliga förmåga att förändras genom att förstå livet och meningsfullheten i 

hans eller hennes liv. Att få berätta om sitt lidande är ett sätt för personen att finna en öppning 

för sin egen inre värld och tolkningar av vad som har upplevts. Människor drabbas mest när de 

inte får gott om möjlighet att dela sitt lidande med andra (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Lidande 

kan ses som något konstruktivt som skapar motivation och mening (Flensner, 2015). Det vi kan 

se är att patienter med lungcancer oftast hittar strategier för att hantera och ta sig igenom 

lidandet. Några patienter valde att börja träna och äta mer hälsosamt och andra valde att ta stöd 

av sina nära och kära. Att känna lidande behöver inte vara något dåligt, då det även motiverar 

människor till att fortsätta leva och inte ge upp (Arman, 2012).                                                                                                             
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7. Slutsats                     

Lungcancer är en livshotande sjukdom som drabbar både män och kvinnor och innebär ett stort 

lidande. Den genomförda litteraturstudien visar att patienter som lever med lungcancer delar 

liknande erfarenheter. De går igenom förluster, förändrar sin livsstil och hittar copingstrategier 

som hjälper dem att leva ett normalt liv. Trots att de lider av en dödlig sjukdom försöker de att 

hantera sin situation på bästa sätt och skapa ett meningsfullt liv.                                                   

 

8. Kliniska implikationer 

Litteraturstudiens resultat kan eventuellt ligga till grund för hur sjuksköterskor kan ge 

omvårdnad utifrån patienters behov och lindra patienternas lidande. Det är därför viktigt att 

förstå vad patienterna har för erfarenhet av att leva med lungcancer. Genom ökad förståelse om 

patienternas erfarenheter av att leva med lungcancer kan vården ytterligare anpassas utifrån 

patientgruppens behov. Författarna har utifrån studien identifierat hur viktig kunskapen om 

patienters erfarenheter är och att den kunskapen eventuellt kan tas upp mer under 

sjuksköterskeutbildningar. 

                                                                                                

9. Förslag till fortsatt forskning           
Lungcancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna och ändå har det inte gjorts 

tillräckligt mycket forskning om patienters erfarenhet av att leva med lungcancer. Vid sökning på 

lungcancer handlar de flesta artiklarna om sjuksköterskans perspektiv. För att kunna ge bra vård 

till patienter med lungcancer behöver vårdpersonalen förstå vad patienterna som lever med 

lungcancer har för erfarenheter och behov. Det behöver därför forskas vidare om patienters 

erfarenheter av att leva med lungcancer. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 
Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Dale, J. M., & 

Johnston, B. 

 

År: 2011 

 

Titel: “An exploration of the 

concerns of patients with 

inoperable lung cancer.” 

 

Tidskrift: International 

Journal of palliative nursing.  

 

Sidnummer: 285-290  

 

Land: Skottland 

The aim of this study was to 

explore the concerns of 

patients with inoperable lung 

cancer and to interpret those 

concerns to inform specialist 

palliative care nursing 

practice. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ 

metod med semistrukturerad 

intervju.  

 

Population: Patienterna 

skulle kunna läsa och skriva 

på engelska. Endast patienter 

med lungcancer som ej gick 

att operera.  

 

Deltagare: 6 patienter deltog 

i studien. 

 

Analysmetod: Tematisk 

analys 

Styrka: Hade tydligt 

beskrivit varför deltagare föll 

bort och hur utförandet gick 

till.  

 

Svaghet: Alla deltagarna 

deltog inte i alla intervjuer. 

Patienterna ville skydda 

familjerna, fortsätta leva ett 

normalt liv efter att de fått 

diagnosen och ha en god 

relation med 

sjukvårdspersonalen. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Dy, S.M., Janssen E. 

S., Ferris, A., & Bridges, J. FP. 
 

År: 2017 
 

Titel: “Live, Learn, Pass it on: A 

patient advocacy engagement 

project on the lived experience of 

lung cancer survivors.” 
 

Tidskrift: Journal of Patient 

Experience 
 

Sidnummer: 162-168 
 

Land: USA 

The objective of this 

study was to engage 

survivor–advocates by 

describing their 

experiences living with 

lung cancer in an era of 

increasing treatment 

options. 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie med 

semistrukturerad 

intervju. 
 

 

Population: Personer 

som hade lungcancer. 
 

Deltagare: 19 stycken 

deltagare. 
 

 

Analysmetod: 
Tolknings- 
fenomenologisk 

analys 
 

 

Styrkor: Hade ett tydligt och 

välformulerat syfte. 
 

Svagheter: Hade ett bortfall 

som inte förklarades och 

metoddelen var inte tydlig. 

Patienterna upplevde 

hopplöshet när kroppen inte 

längre fungerade som vanligt. 

De försökte anpassa sig efter 

kroppens nya funktioner och 

ändrade sin livsstil. 
 

När patienterna mötte personer 

som var i en liknande situation 

upplevde patienterna att de fick  

hjälp att hantera sin oro och 

ångest. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Ellis, J., Lloyd 

Williams, M., Wagland, R., 

Bailey, C., & Molassiotis, A. 

 

År: 2013 

 

Titel: “Coping with and 

factors impacting upon the 

experience of lung cancer in 

patients and primary carers” 

 

 

Tidskrift: European journal 

of cancer care. 

 

Sidnummer: 97-106 

 

Land: England 

The aim of this study was 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: En kvalitativ semi- 

strukturerad intervjustudie.   

 

Population: Deltagarna hade 

lungcancer och genomgick 

eller hade genomgått 

behandling. Deltagarna 

befann sig på två sjukhus i 

södra England.   

 

Deltagare: 60 deltagare. 

 

Analysmetod: 

Ramanalys 

 

 

 

Styrkor: Hade ett tydligt 

skrivet resultat. 

 

Svagheter: Hade en otydlig 

metoddel. 

Patienterna hanterade 

sjukdomen på olika sätt, 

några accepterade den, andra 

förnekade den.  

 

Det fanns patienter som 

upplevde hopp. 

 

Att söka information gav en 

känsla av kontroll. 

 

Att ha ett socialt nätverket 

hjälpte patienterna att hantera 

sin oro och ångest. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Fitch, I. M. 
 

 

År: 2018 
 

Titel: “The Changing Face of Lung 

Cancer: Survivor Perspectives on 

Patient Engagement.” 
 

Tidskrift: Asia-pacific journal of 

oncology nursing. 
 

Sidnummer: 17-23 
 

 

Land: Kanada 

The aim of this 

study was designed 

to document the 

current experiences 

of lung cancer 

patients and explore 

the potential for 

patient engagement. 

Metod: En kvalitativ 

litteratur-, semi 

strukturerad intervjustudie 

och en miljöskanning 

studie. 
 

Population: 

Lungcancerpatienter och 

vårdgivare till en patient 

med lungcancer. Bodde i 

Ontario. 
 

Deltagare: 12 deltagare 
 

Analysmetod: 

Konventionell 

innehållsanalys.   
 

 

 

Styrkor: Hade ett tydligt 

beskrivet resultat. 
 

Svagheter: Hade en otydlig 

metod. Det framgick inte hur 

många deltagare som deltog i 

studien från början. 
 

Det stod att det var en 

reviewed artikel när det inte 

var det. 
 

Att leva med lungcancer tog på 

patienternas krafter och 

påverkade deras vardagliga liv. 

Sjukdomen fick dem att ändra 

inställning till livet. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Granger, L. C., 

Parry, M. S., Edbrooke, L., 

Abo, S., Leggett, N., Dwyer, 

M., & Denehy, L. 

 

År: 2017 

 

Titel: “Improving the 

delivery of physical activity 

services in lung cancer: A 

qualitative representation of 

the patient’s perspective.” 

 

Tidskrift: European journal 

of cancer care. 

 

Sidnummer: 1-11 

 

Land: Australien 

The aim of this study was to 

explore patient experiences 

of, and preferences for, 

physical activity after a lung 

cancer diagnosis 

Metod: En studie med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt 

med metodologisk inriktning 

och teorin grundade sig på 

konventionell 

innehållsanalys baserat på en 

semistrukturerad 

intervjustudie. 

 

Population: Vuxna som 

hade diagnostiserats med 

lungcancer, som hade fått 

behandling i australien och 

som kunde prata engelska. 

 

Deltagare: 7 stycken. 

 

Analysmetod: 

Konventionell 

innehållsanalys 

 

Styrkor: Hade en tydligt 

skriven metoddel. 

 

Svagheter: Hade ett stort 

bortfall på grund av tidsbrist 

och att patienterna hade svårt 

att ta sig till studien. 

 

Patienterna ändrade sin 

livsstil för att förändra 

levnadssituationen till det 

bättre.  

 

De ville utnyttja tiden som 

de hade kvar. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Harrop, E., 

Simon, N., Edwards, M., 

Sivell, S., moore, B., & 

Nelson, A. 

 

År: 2017 

 

Titel: “Managing, making 

sense of and finding 

meaning in advanced illness: 

a qualitative exploration of 

the coping and wellbeing 

experiences of patients with 

lung cancer” 

 

Tidskrift: Sociology of 

Health & Illness. 

 

Sidnummer: 1448-1464 

 

Land: England 

The aim of this study was to 

explore coping and 

wellbeing experiences of 

patients with lung cancer. 

Metod: En kvalitativ semi- 

strukturerad intervjustudie. 

 

Population: Patienter med 

lungcancer. 

 

Deltagare: 10 stycken 

deltagare. 

 

Analysmetod: Tolknings- 

fenomenologisk analys 

 

 

 

 

Styrkor: Hade ett tydligt 

formulerat resultat.   

 

Svagheter: Hade ett bortfall 

på grund av dödsfall. 

Beskrev inte tydligt 

populationen. 

 

 

Det fanns patienter som 

sökte information om 

lungcancer självständigt för 

att få en bredare 

sjukdomsbild. Sedan fanns 

det patienter som valde att 

inte söka information själva. 

De nöjde sig med att bli 

informerade av 

sjukvårdspersonalen. 

 

Stöd och vägledning från 

sjukvårdspersonalen fick 

patienterna att känna sig 

trygga och hjälpte dem att 

hantera situationen. 

 

Patienterna upplevde att det 

var viktigt med ett socialt 

nätverk.   
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Islam, M, K., 

Opoku, T. S., Apenteng, A. 

B., Fetrick, A., Ryan, J., 

Copur, M. Tolention, A. 

Vaziri, I., & Ganti, K. A. 

 

År: 2015 

 

Titel: “Coping with an 

Advanced Stage Lung 

Cancer Diagnosis: Patient, 

Caregiver, and Provider 

Perspectives on the Role of 

the Health Care System.” 

 

Tidskrift: American 

Association for Cancer 

Education 

 

Sidnummer: 554-558 

 

 

Land: USA 

The aim of this study was to 

describe patients, caregivers, 

and providers perspectives 

on the role of the health care 

system in helping patients 

cope with an advanced stage 

lung cancer diagnosis 

 

 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie med semi- 

strukturerad intervju med 

öppna frågor. 

 

Population: Patienter med 

lungcancer 

 

Deltagare: 36 stycken. 

 

Analysmetod: Tematisk 

analys 

Styrkor: Hade ett tydligt 

beskrivet resultat. 

 

Svagheter: Det stod 

ingenting om 

exklusionskriterier och 

inklusionskriterier. 

Ville ha information och 

vägledning från 

sjukvårdspersonalen. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: McCarthy, I., 

& Dowling, M. 

 

År: 2009 

 

Titel: “Living with a 

diagnosis of non-small 

cell lung cancer: 

Patients’ lived 

Experiences.” 

 

Tidskrift: International 

Journal of palliative 

Nursing. 

 

Sidnummer: 579-587 

 

Land: Ireland 

 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of this study was to 

explore patients’ experience 

of living with non-small cell 

lung cancer. 

Metod: En kvalitativ 

ostrukturerad intervjustudie 

med hermeneutisk 

tillvägagångssätt. 

 

Population: 

Lungcancerpatienter som var 

mellan 

52 och 74 års ålder 

 

De skulle prata flytande 

engelska och vara tillräckligt 

friska 

för att delta i studien. 

 

Deltagare: 6 stycken. 

 

Analysmetod: Holistisk 

analysmetod. 

 

Styrkor: Hade ett 

välstrukturerat resultat med 

tydliga teman. 

 

Svagheter: Hade otydlig 

struktur på artikeln och 

deltagarna kände en av 

författarna. 

 

Beskrev olika förluster 

som drabbade de under 

sjukdomsförloppet. 

Var oroliga för att bli en 

börda för familjen. 

 

Ville leva ett normalt liv. 

Beskrev symtom som 

kunde uppkomma, exempel 

ryggont, smärta och 

trötthet. Detta påverkade 

deras vardagliga liv. 

 

Hanterade sjukdomen 

genom att byta 

erfarenheter med andra i 

liknande situationer. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 
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Författare: Shih, W-M. J., 

Hsu, H-C., Jiang, R-S., & 

Lin, M-H. 

 

År: 2015 

 

Titel: “Lived experience 

among patients newly 

diagnosed with lung 

adenocarcinoma stage IV 

within one year.” 

 

Tidskrift: Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention 

 

Sidnummer: 6633-6638 

 

Land: Taiwan 

The aim of this study was to 

explore lived experience 

among patients newly 

diagnosed with lung 

adenocarcinoma stage IV 

within one year. 

Metod: Kvalitativ 

intervjustudie med 

djupintervjuer, 

semistrukturerad och en 

öppen frågeställningsguide. 

 

Population: De skulle vara 

över 18 år gamla, 

diagnosticerade med 

adenocarcinom stadium iv, 

kunna kommunicera på 

mandarin eller taiwanese. 

Inte ha inlärnings, 

hörselnedsättning eller 

kommunikationssvårigheter. 

 

Deltagare: 12 deltagare. 

 

Analysmetod: 

Kontextanalys. 

Styrkor: Använde sig 

av de kvalitativa begreppen, 

trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelse och 

överförbarhet för att 

säkerställa tillförlitligheten. 

Hade ett tydligt upplägg. 

  

 

Svagheter: Hade inte 

bifogat med frågeformuläret. 

Patienterna valde att ändra 

sin livsstil genom att sluta 

röka, lägga om kosten och 

utöva mer fysisk aktivitet. 

Ville påverka sin egen hälsa 

till det bättre. 

 

Sjukdomen var utom deras 

kontroll. Några ansåg att det 

inte var någon ide att bli 

upprörda och oroa sig. 

 

Viktigt att ha ett socialt 

nätverk, stöd från nära och 

kära. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr, och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Författare: Sung, R. M., 

Patel, V. M., Djalalov, S., 

Le, W, L., Shepherd, A, F., 

Burkes, L. R., Feld, R., Lin, 

S., Tudor, R., & Leighl, B. 

N. 

 

År: 2017 

 

Titel: “Evolution of 

Symptom Burden of 

Advanced Lung Cancer Over 

a Decade” 

 

Tidskrift: Clinical lung 

cancer 

 

Sidnummer: 274-280 

 

Land: Kanada 

 

 

The aim of this study was to 

assess changes in symptoms, 

function, understanding, and 

preferences of patients with 

advanced lung cancer over a 

10-year period.  

Metod: Kvantitativ 

kohortstudie med ett 

frågeformulär. 

 

Population: Engelsktalande 

lungcancerpatienter. 

 

Deltagare: År 2002 deltog 

108 stycken. 

 

År 2012 deltog 100 stycken. 

 

Analysmetod: Statistisk 

analys 

 

 

Styrkor: Hade tydlig 

information om studiens 

tillvägagångssätt. 

 

Artikelns författare 

exkluderade patienter som 

inte talade engelska. 

 

 

Svagheter: Artikelns 

författare exkluderade 

patienter som inte talade 

engelska. 

 

Frågeformulären fanns inte 

bifogade i texten. 

Upplevde förluster av olika 

slag som ekonomiska. Ens 

familjeroll och den egna 

självbilden förändrades.  

Kroppsliga förluster och 

förlusten av hopp. 

 

Tröttheten påverkar det 

dagliga livet. 

 

 

 


