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Introduktion: På ett århundrade gick lungcancer från att vara en sällsynt sjukdom till 

cancerformen med högst mortalitet. Riskfaktorer som rökning och miljöpåverkan är 

betydande för insjuknandet och anses vara orsaken till sjukdomens fortsatta ökning. 

Förutsättningarna för överlevnad är låg och patienterna genomgår flertalet undersökningar 

innan diagnostisering och anpassade behandlingar kan påbörjas. Sjuksköterskan har en viktig 

del i förebyggande, lindrande och botande vid lungcancer samt i mötet med patienten och 

därför behövs utökad kunskap om patienternas erfarenheter av att leva med lungcancer. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av lungcancer.  

Metod: Litteraturstudien utgick ifrån Polit och Becks 9-stegsmodell med en induktiv ansats. 

Datainsamlingen utfördes i CINAHL och PubMed. Urvalsprocessen resulterade i 15 

publicerade peer-review artiklar.  

Resultat: Resultatet utgörs av två huvudkategorier samt sex kategorier: Att drabbas av 

lungcancer: patientens upplevelse vid diagnostisering, känslor inför, under och efter 

behandling skuldkänslor samt Tiden efter diagnostisering: hur patienterna anpassade sig i 

sitt nya liv: vikten av att behålla tro och hopp, acceptans förändring och strategier och 

betydelsen av att få stöd av anhöriga och vårdpersonal.  

Slutsats: Det är en stor omställning för patienterna efter diagnostisering och det är därmed 

viktigt att belysa dessa erfarenheter för en individuell omvårdnad.   
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Introduktion 

World Health Organization [WHO] (2018a) redovisade att 8.8 miljoner människor i världen 

avled av cancer år 2015, därmed står cancer för nästan en sjättedel av alla globala dödsfall. 

Enlig Socialstyrelsen (2018) drabbades 60 000 personer av cancer i Sverige 2016 samt att var 

tredje person prognostiseras att drabbas av cancer på grund av miljö och livsstilsfaktorer. 

Internationellt är lungcancer den cancersjukdom med högst mortalitet (Barbera et al. 2010; Dela 

Cruz et. al. 2011; Franceschnini et al. 2013; Garon et al. 2018) där siffror från WHO (2018b) 

visar att antalet avlidna till följd av lungcancer överstiger 1,6 miljoner människor. Enligt Fritz 

och Olsson (2017) är lungcancer en sjukdom relaterat till rökning och arbetsvanor och eftersom 

rökning och miljöfaktorer ökar förväntas antalet drabbade i Europa fortsätta stiga. Trots att 

Sverige är det land i Europa med minst antal rökare, endast 8,7 % av befolkningen röker 

dagligen, förväntas ändå befolkningen i Sverige drabbas av lungcancer i en större utsträckning.  

Lungcancer  

Cancer finns i approximativt 200 olika varianter och delas in i maligna1 och benigna2 tumörer 

där lung- och bröstcancer är de vanligaste formerna hos kvinnor medan lung- och 

prostatacancer är vanligast hos män (WHO 2018a). Internationellt redovisas det att män drabbas 

av lungcancer i en högre utsträckning än kvinnor förutom i norra och västra delen av Europa, 

där Danmark, Nederländerna och Storbritannien har den högsta mortaliteten är högst hos 

kvinnor (Didkowska et al. 2016). Lungcancer delas i huvudsak in i icke-småcellig samt 

småcellig lungcancer (Inamura 2017). Av alla lungcancerdiagnoser är 85 procent icke-

småcellig där de mest förekommande formerna är adenocarcinom och skivepitelcancer 

(Liloglou et al. 2014). Gemensamt för alla cancerceller är att de delar sig okontrollerat, oavsett 

om cancercellerna är maligna eller benigna, skillnaden är att de maligna kan infiltrera sig på 

annan vävnad och sprida sig vidare i kroppen och drabba andra organ (Altintas & Tothill 2013).  

 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer för cancer är miljöföroreningar och ohälsosam livsstil, exempelvis rökning, 

övervikt, hög alkoholkonsumtion och vissa infektioner (Socialstyrelsen 2018). Lungcancer har 

i samband med massproduktionen av tobak, som startade på sent 1900-tal, gått från att vara en 

ovanlig sjukdom (Islami et al. 2015) till att på ett århundrade utvecklas till den dödligaste 

cancerformen (Didkowska et al. 2016). Tobaksrökning är den största bakomliggande orsaken 

till lungcancer och hos icke-rökare är passiv rökning en riskfaktor (Islami et al. 2015; Sisti & 

Boffetta 2012). Personer som arbetar inom branscher med asbest, arsenik och damm i bland 

annat byggindustrin (Siste & Boffetta 2012) samt de som arbetar inomhus, med dåliga 

förhållanden till ventilation, löper en större risk för att utveckla lungcancer (Islami et al. 2015). 

Vid undvikande av att utsätta sig för rökning och passiv rökning skulle 30-50 procent av alla 

lungcancerfall förebyggas (WHO 2018c). Med tanke på att rökning fortsätter öka menar 

Franceschini (2013) att rökning samt luftföroreningar inte kan kontrolleras på kort sikt och det 

är troligt att förekomsten av lungcancer kommer att fortsätta öka.  

 

Diagnostisering 

                                            
1 Malign innebär att den är elakartad. 
2 Benign innebär att den är godartad. 
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För diagnostisering av lungcancer är datortomografi den vanligaste metoden tillsammans med 

kompletterande undersökningar som sputumcytologi och bronkoskopi, vilket är de mest 

tillförlitliga (Aberle et al. 2011; Liu et al. 2015). Andra metoder för att undersöka eventuell 

förekomst av lungcancer är att via blodprov kontrollera tumörmarkörer som carcinoembryonalt 

antigen och cytokeratin (Okamura et al. 2013). Tumörmarkörerna är substanser som produceras 

av cancerceller eller som skapas av kroppen som en respons på sjukdomen (Altintas & Tothill 

2013).  

Metastaser är cancerceller som lämnat primärtumören och spridits vidare i kroppen via blod- 

och/eller lymfsystemet. Lungcancer delas in in fyra olika spridnings stadier baserat på 

tumörstorlek och om lymfsystemet blivit påverkat, se Tabell 1 (Detterbeck et al. 2017). 

 
Tabell 1. Sammanfattning av Internationell lungcancerklassifikation (Detterbeck et al. 2017).  

Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV 

Tumören är < 3 cm och 

lokaliseras i de centrala 

luftvägarna. 

Tumören är > 3 cm och < 

5 cm. Tumören har 

invaderat vävnad i 

viscerala lungsäcken. 

Tumören är > 5 cm och < 

7 cm. Tumören har 

invaderat bröstkorgen, 

pericardium och 

mellangärdet men inte 

spridit sig till andra 

organ.  

Tumören är >7 cm och 

har spridit sig till 

diafragman, stora 

blodkärl, luftstrupe, 

matstrupe, centrala 

nervsystemet, 

lymfsystemet och bildat 

metastaser i andra organ.  

 

Vid avancerad icke-småcellig lungcancer är metastaser i centrala nervsystemet vanligt. Hos 

patienter med icke-småcellig lungcancer är prevalensen av hjärnmetastaser 25 procent vid 

diagnostisering (Ahluwalia et al. 2018). Största risken för metastaser i lungorna är när 

bröstcancer fjärrmetastiserat sig (Cancerfonden 2016). Om diagnosen ställs sent finns risk att 

metastaser bildats och att förutsättningarna för att klara av den krävande behandlingen minskar 

och därmed även överlevnaden (Wennman-Larsen et al. 2007). Var tredje cancerpatient har 

idag metastaser vid diagnostillfället (Cancerfonden 2017).  

Behandling 

Behandlingarna för lungcancer är långa och förutsättningarna för att bli frisk är störst när 

lungcancern upptäcks i ett tidigt stadium (Altintas & Tothill 2013). Möjligheterna till 

behandling avgörs av vilken typ av lungcancer patienten har (Socialstyrelsen 2018). 

Cytostatika, kirurgi och strålning är de behandlingar som används vid lungcancer. Kirurgi är 

den behandling som har bäst effekt och generellt sett kan var tredje patient opereras. Vid 

stadium I är standardbehandlingen kirurgi (Van den Berg et al. 2015) detta för att avlägsna 

vävnad som drabbats. Vid kirurgi tas en hel lunglob eller hela lungan bort, operation av lungan 

kan kombineras med strålbehandling postoperativt (Socialstyrelsen 2018). De patienterna som 

inte går att operera behandlas med strålbehandling (Senthi et al. 2012). Cytostatika är den 

vanligaste behandlingsformen för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer. Trots att 

behandlingen sätts in i ett kurativt syfte är överlevnaden inte mer än ett år i stadium IV (Garon 

et al. 2015). Strålbehandling kan även användas i kurativt syfte, enskilt eller tillsammans med 

cytostatika. Vid genetiska förändringar i cancercellernas DNA kan målinriktade läkemedel som 

antikroppar användas (Socialstyrelsen 2018). Lungcancer är en aggressiv och heterogen 
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sjukdom, trots avancerad kirurgi, strålbehandling och cytostatika som ständigt utvecklas, förblir 

överlevnaden på lång sikt låg (Aberle et al. 2011).  

Prognos 

Om lungcancer upptäcks i stadium I uppskattas en överlevnad på en 5 årsperiod vara 70% dock 

görs inte screeningmetoder för att upptäcka lungcancer i ett tidigt stadium och därmed 

diagnostiseras oftast lungcancer i ett sent stadium med maligna tumörer där insjuknandet är 

snabbt. Generellt sett har lungcancer som upptäckts i ett sent stadium en låg överlevnadsgrad 

över en 5 års prognos på 16% (Liloglou et al. 2014). Samtidigt redovisar Alghamdi et al. (2018) 

siffror på att enbart 15% får sin lungcancer upptäckt i ett tidigt stadium. Den höga mortaliteten 

för lungcancer kan förklaras med för sent upptäckta diagnoser, hög ålder eller komorbiditet 

(Socialstyrelsen 2018). Den äldre befolkningen är ofta redan drabbade med andra sjukdomar 

som exempelvis kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] eller hjärt- och kärlsjukdomar och 

förutsättningarna för att diagnostisera och överleva lungcancern minskar. Detta på grund av att 

andra sjukdomars symtom maskerar symtomen från lungcancern (Cancerfonden 2017; 

Socialstyrelsen 2018), som exempelvis hosta, orkeslöshet, trötthet, smärta i bröstkorgen och 

andfåddhet (Reyes-Gibby et al. 2013). Lungcancer är den cancerform som ger flest symtom 

dock uppkommer inte alltid symtomen fören lungcancern nått ett högre utvecklingsstadium 

(Choi & Rye 2018) och Henoch och Lövgren (2013) menar att patienter med lungcancer lider 

av fler symtom som drabbar dem fysiskt, psykiskt och psykosocialt mer än personer som lider 

av andra cancerformer.  Lungcancer och den befintliga behandling som finns är ofta associerat 

med frekventa och svåra fysiska symtom som fatigue, aptitförlust och smärta. Den dåliga 

kliniska prognosen som är förknippad med lungcancer tillför en signifikant symtombörda som 

är starkt sammankopplad med psykologiska faktorer (Serena et al. 2017). Eftersom patienter 

med lungcancer har en låg överlevnadschans ska patienternas smärta och andra symtom 

behandlas, för att de på bästa sätt ska kunna upprätthålla sin livskvalié och sina funktioner (Choi 

& Rye 2018).  

Omvårdnad - sjuksköterskans profession 

Lungcancer är en komplex sjukdom med dålig överlevnadsprognos (Liloglou et al. 2014). 

Patienterna uppsöker oftast sjukvård när deras lungcancer redan etablerat sig och i många fall 

har den spridit sig till andra organ (Ahluwalia et al. 2018). Generellt sett är patienter som 

diagnostiserats med lungcancer i karaktär med hög symtombörda och därmed är ett stödjande 

vårdbehov viktigt för denna patientgrupp (Serena et al. 2017).  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) innefattar målet för hälso- och sjukvård god 

hälsa och vård på lika premisser. Sjuksköterskan ska arbeta utefter sin profession samt det som 

står lagstadgat, detta innebär att sjuksköterskan har en betydande roll vid omvårdnaden, där i 

inkluderat patienter som diagnostiserats med lungcancer. Sjuksköterskan ska arbeta för att 

förebygga ohälsa (SFS 2017:30) och därmed har hen en viktig uppgift när det handlar om att 

ge information om patienternas tillstånd samt hur det ska kunna hantera sin sjukdom för att i 

största mån förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete bör omfatta både det biomedicinska och det holistiska perspektivet 

(Koslander et al. 2009) och Hälso- och sjukvårdslagen [SFS 2017:30] hänvisar till att all vård 

ska utgå från evidens samt beprövad erfarenhet. Arbetet ska grundas på respekt och alla 

patienter ska bemötas jämlikt, personcentrerat och effektivt. Riktlinjer är av stor vikt eftersom 

lungcancerpatienter upplever skilda fysiska och psykiska symtom och det är då till fördel att få 

en samlad bild av den komplexa upplevelsen av att ha drabbats av lungcancer för att 

sjuksköterskan ska kunna tillämpa relevanta omvårdnadsinterventioner (Franceschini et al. 

2013). 
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Problemformulering  

Lungcancer är den mest förekommande cancerformen både hos män och kvinnor samt den 

cancerformen med högst mortalitet. Forskning visar att det finns flera riskfaktorer för att 

drabbas men att rökning är den största riskfaktorn för att insjukna i lungcancer. Lungcancer 

beräknas fortsätta öka på grund av att andelen rökare fortsätter stiga samt föroreningar i miljön. 

Bristen på kunskap om vad som kan orsaka lungcancer, tillsammans med en diffus symtombild, 

gör att patienterna inte söker vård i tid. Detta resulterar ofta i en utvecklad och i många fall 

långt gången lungcancer innan patienterna uppsöker vård och kan diagnostiseras. Efter 

diagnostisering sker en vändning i patienternas liv med upprepade sjukhusbesök och 

ansträngande behandlingar. Eftersom överlevnadsprognosen är låg och patienterna upplever 

multipla besvärande symtom har sjuksköterskan en viktig roll i patienternas vård. För att kunna 

utföra bästa möjliga omvårdnadsarbete på dessa patienter krävs kunskap om sjukdomen och 

vilka upplevelser samt erfarenheter enskilda patienter har vid att ha drabbats av lungcancer. Det 

är av betydelse att sjuksköterskan får en inblick i hur patienter med lungcancer upplever sin 

vardag och vilka problem som de upplever relaterat till sin diagnos. Genom att beskriva dessa 

problem kan det bidra med en utökad kunskap om lungcancerpatienterna upplevelse samt en 

möjlighet att stärka mötet med denna patientgrupp. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med lungcancer. 
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Metod  
Den forskningsmetod som använts är en litteraturstudie och Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver en litteraturstudie som en metodisk sammanställning av publicerade studier. För att 

säkerställa ett metodiskt arbetssätt och replikerbarhet användes Polit och Becks (2017) 9-

stegsmodell. 

 

 

 

Figur 1. Polit och Beck´s (2017) 9-stegsmodell. Översatt med en egen tolkning.  

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var publicerade artiklar som var vetenskapligt 

granskade av forskare innan publikation, kallat peer-review (Polit & Beck 2017). Artiklar 

inkluderades enligt följande: studiedeltagare med lungcancer och ingen begränsning gällande 

stadie av sjukdom eller behandlingsform gjordes. Artiklar skrivna på engelska inkluderades 

samt att inget tidsintervall användes vid inhämtning av material. 

Exklusionskriterierna var att utesluta artiklar med resultat kopplat till fler cancerformer än 

lungcancer samt där deltagarna var 17 år eller yngre.  

 

Litteratursökning 

Polit och Becks (2017) steg 1 innebar att ett ämne med ett sammanhängande syfte och 

problemformulering skapades. Frågeställningar ansågs ej relevant. Under steg 2 valdes 

databaser och relevanta sökord utefter syftet. Sökningarna har genomförts i databaserna 

CINAHL och PubMed. I databasen PsycINFO utfördes sökningar med lika sökord men utan 

användbart resultat. Sökorden användes som ämnesord i sökningarna. För CINAHL innebär det 

sökning med Major Subject Heading [MH] och i PubMed som Medical Subject Headings 

[MeSH]. De sökord som inte fanns som ämnesord söktes i fritext. “Lung cancer” och 

Experience* söktes som frisökning i båda databaserna. Högertrunkering (*), innebär att alla 

böjningar på ett ord inkluderas (Polit & Beck 2017). Sökorden har sökts på var och ett för sig 

samt kombinerat med varandra med hjälp av booleska operatoren AND eller/och OR.  

Lung neoplasms, Life experiences, Patient Attitudes och Qualitative Studies användes som MH-

term i CINAHL och Qualitative användes som frisökning. I CINAHL användes sökningen 

Lung neoplasms OR Lung cancer AND Life experiences OR Experience* OR Patients Attitudes 

   

Steg 1.  
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Steg 2. 
Skapa en sökstategi. 
identifiera databaser 
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och påbörja 
resultatet. 
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AND Qualitative studies OR Qualitative. Lung neoplasms och Qualitative research söktes som 

MeSH-term i PubMed. I PubMed utfördes sökningen Lung neoplasms OR Lung cancer AND 

Experience* AND Qualitative research. Sammanställningen av sökningarna återses i Tabell 2 

och 3. I steg 3 i Polit och Becks (2017) niostegsmodellen utfördes de olika sökningarna och 

valdes ut efter relevans. I samtliga tre steg i Polit och Becks (2017) niostegsmodell har 

inklusions- och exklusionskriterierna legat till grund för val av artiklar. Enligt Polit och Beck 

(2017) används kriterier för att göra sökningar mer preciserade. Samtliga artiklar granskades 

av båda författarna.  
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Tabell 2. Artikelsökning i CINAHL innehållandes sökstrategi, träffar och urval.  

  Artikelsökning utförd 2018-10-20 

Sökning Sökord Antal 

artiklar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Lung neoplasms 

(MH) 
14 365    

S2 “Lung cancer” 12 837    

S3 S1 OR S2 18 987    

S4 Life experiences 
(MH) 

15 705    

S5 Experience* 240 029    

S6 Patient Attitudes 
(MH) 

26 886    

S7 S4 OR S5 OR S6 231 667    

S8 Qualitative studies  
(MH) 

73 183    

S9 Qualitative 100 989    

S10 S8 OR S9 94 462    

S11 S3 AND S7 AND 

S10 
126 (18) 32 9 9 

S = sökning, * = trunkering (n) = interna dubbletter 

Tabell 3. Artikelsökning i Pubmed innehållandes sökstrategi, träffar och urval. 
 Artikelsökning utförd 2018-10-20 

Sökning Sökord Antal 

artiklar 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 

S1 Lung neoplasms 

(MeSH) 
212 850    

S2 “Lung cancer” 136 623    

S3 S1 OR S2 254 358    

S4 Experience* 950 194    

S5 Qualitative research 
(MeSH) 

42 007    

S6 S3 AND S4 AND S5 80 ((11)) 33 6 6 

S = sökning, * = trunkering, ((n)) = externa dubbletter 



 

11 

 

Urvalsprocessen 
Steg 4 - urval 1 - relevansgranskning bestod av att granska 206 artiklar som sökts fram genom 

ovanstående sökningar. Interna- och externa dubbletter kontrollerades. Titel och abstrakt lästes 

noggrant och jämfördes med syftet för att se om de var relevanta för litteraturstudien. I urval 1 

ansågs totalt 65 artiklar relevanta med dess titel och abstrakt. I steg 5 - urval 2 - 

relevansgranskning, lästes de 65 artiklarna i sin helhet, både enskilt och tillsammans. 

Granskning av artiklarnas resultat gjordes för att matcha litteraturstudiens syfte. Efter 

granskning valdes 50 artiklar bort med anledning av att innehållet inte överensstämde med 

syftet då flera cancerformer redovisades, behandling utvärderades eller att artiklarna inte utgick 

från ett patientperspektiv. Steg 6 innebär att de återstående 15 artiklarna lästes noggrant, både 

enskilt och tillsammans, flertalet gånger. I steg 7 - urval 3 - kvalitetsgranskning, analyserades 

samtliga kvalitativa artiklar kritiskt med hjälp av mallen “Guide to an Overall Critique a 

Qualitative Research Report” framhållen av Polit och Beck (2017) för att fastställa dess kvalitet. 

Kvaliteten baserades på om artikeln var peer review, innehöll delarna abstrakt, introduktion, 

metod, resultat och diskussion. Till varje del kopplades frågor angående artikelns innehåll, med 

svar som ja eller nej. För varje svar som gav ett ja styrktes artikelns kvalité, vissa ja var mer 

betydande än andra samt att artiklarna skulle vara evidensbaserade (Polit & beck 2017).  

Databearbetning och dataanalys 
I steg 8 och steg 9 extraherades och sammanställdes resultatet i de valda artiklarna, som svarade 

mot litteraturstudiens syfte. För att inte gå miste om  relevant innehåll och undvika feltolkningar 

gjordes detta först enskilt och därefter gemensamt. I analysarbetet bearbetades, sammanfattades 

och komprimerades innehållet ytterligare för att sedan redovisas i en artikelmatris (Bilaga 1). 

Analysen genomfördes med induktiv ansats, genom att diskutera de inkluderade artiklarnas 

huvudresultat i syfte att finna mönster och hur innehåll relaterade sinsemellan. En induktiv 

ansats innebär att den data som omfattar studiens slutliga resultat har utgått från de utfall och 

förekomster som förelegat i de utvalda artiklarna (Polit & Beck 2017). Under analysarbetet 

identifierades initialt tre huvudkategorier och ett antal kategorier, vilka genom ytterligare 

diskussioner och kritisk granskning slutligen reducerades till två huvudkategorier med tre 

tillhörande kategorier vardera. Efter kategoriseringen renskrevs, diskuterades och 

omformulerades delarna flertalet gånger för att komprimeras och få fram det mest relevanta 

från varje artikels resultat.  

Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) & Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

(2003) ska alltid etiska överväganden göras vid utförande eller granskning av vetenskaplig 

forskning. En litteraturstudie bygger på en systematisk, metodisk och kritisk granskning av 

litteratur, utifrån ett valt syfte, där resultatet ska svara till syftet samt redovisas med korrekta 

referenser (Forsberg & Wengström 2016). I Vetenskapsrådet (2015) riktlinjer framhålls det att 

metodens olika steg tydligt ska redovisas för att studien ska kunna upprepas. Riktlinjer för 

litteraturstudier ska efterföljas för att undvika plagiering, fusk, ohelighet och förfalskning.  

I litteraturstudien redovisas metod, sökord och urval i både text, tabeller, figurer, bilagor samt 

en referenslista. Resultatet har sammanställts och redovisats utan att författarnas åsikter har 

påverkat sammanställningen för att bevara en neutral ställning och undvika förvanskning av 

text. Artiklarna har lästs flertalet gånger, enskilt och tillsammans, samt att ett engelskt-svenskt 

lexikon används för att undvika misstolkningar i översättningen. Litteraturstudien har utgått 

från primärkällor för att undvika feltolkningar från sekundärkällor och samtliga inkluderande 

artiklar är etiskt granskade.   
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Resultat   
Resultatet av litteraturstudien baserades på 15 publicerade kvalitativa artiklar. Artiklarna var 

utförda i länderna Australien (n=1), Danmark (n=2), Kanada (n=2), Storbritannien (n=6), 

Sverige (n=2), Tyskland (n=1) och USA (n=1). Artiklarna publicerades mellan 2008 till 2017. 

Artiklarna redovisas i en artikelmatris, se Bilaga 1. Resultatet presenteras i kategorierna som 

redovisas i Figur 2.  

 

Figur 2. Illustration av resultatets huvudkategorier och kategorier.  

Att drabbas av lungcancer 

Patienternas upplevelser av att diagnostiseras med lungcancer kunde delas in i två delar, se 

Figur 2. Den första delen; Att diagnostiseras med lungcancer visar patienternas upplevelser 

precis i början när de fick diagnosen.  

Patientens upplevelse vid diagnostisering 

Åtta artiklar visade att det var många patienter som inte vågade att söka vård i tid och när de 

sedan fick sin diagnos framkallade olika emotionella reaktioner hos patienterna. En overklig 

upplevelse som ledde till förnekelse.  

Många av patienterna uppsökte vård i ett sent skede vilket förklarades med att de upplevde att 

de inte hade kunskap om sjukdomen i kombination med rädsla för att dö (Tod et al. 2008). För 

de som inte kände sig sjuka innan diagnosen uppstod misstro, minskat förtroende för läkaren, 

ilska och frustration vid diagnostillfället (Horne et al. 2012). Beskedet om att ha diagnostiserats 

kom som en chock (Amichai et al. 2012; Eustache et al. 2014; Ewing et al. 2016; Horne et al. 

2012; Missel et al. 2015) och framkallade osäkerhet (Eustache et al. 2014), nedstämdhet, rädsla 

(Horne et al. 2012; Missel et al. 2015) samt hjälplöshet (Missel et al. 2015). De som var icke-

rökare fick en ännu större chock och misstro mot sin diagnos då lungcancer, för dem, var 

associerat med rökning (Lehto 2014). Flertalet kände förtvivlan och hoppades på att de var 

feldiagnostiserade eller att tillståndet inte var allvarligt (Salander et al. 2014) medan för andra 
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var det en lättnad att äntligen kunna få förutsättningarna för rätt sjukvård. Från att leva i tron 

om att vara frisk till ett liv med sjukdom var surrealistisk. Patienter beskrev det som att se sig 

själv utifrån, på en scen där pjäsen inte handlade om ens egentliga liv (Missel et al. 2015). 

Samtidigt som personerna skulle hantera beskedet om sin diagnos skulle de tala om för sina 

anhöriga att de hade diagnostiserat med lungcancer, vilket var en svår situation (Ewing et al. 

2016; Missel et al. 2015). 

Känslor inför, under behandling och efter behandling 

Fem artiklar visade att efter diagnostisering fick patienterna genomgå olika behandlingar och 

det gav dem ett hopp om att besegra sjukdomen, en sjukdom som de själva ansåg sig ha 

åstadkommit. “You try to stay positive, you say to yourself ´You can get through this, you can 

fight it´ … `You are not taking me”. (Baker et al. 2016 s, 184).  

Det var en ambivalent och besvärande period när patienterna väntade på att få sin 

cancerbehandling (Lövgren et al. 2010; Missel et al. 2015) samtidigt som de som skulle 

genomgå kirurgisk behandling vill ha tid på sig att förbereda sig mentalt inför ingreppet. De 

patienterna som genomgick kirurgisk behandling upplevde det som en lättnad av att kirurgiskt 

avlägsna sin cancervävnad, att få ta ut sjukdomen ifrån sin kropp istället för att successivt 

kontrollera tumörerna med cytostatika (Missel et al. 2015). Cytostatikabehandlingen upplevdes 

som en stor stressor för patienterna och det var viktigt att ha förtroende för sin läkare för att 

minska rädslan inför behandlingen (Aumann et al. 2015). Patienterna kunde uppleva sin läkare 

som okunnig om de inte föreslog fler behandlingsmöjligheter än en, patienterna hade läst på 

och visste det fanns fler, samtidigt som de upplevde att läkarna visste bäst (Horne et al. 2012). 

De patienter som gick för att få cytostatikabehandling polikliniskt upplevde det som 

påfrestande. När de såg andra patienter behandlas med cytostatika, som hade fler 

komplikationer än de själva, utgjorde en fasa inför hur deras kommande cytostatikabehandling 

kommer att påverka dem (Lövgren et al. 2010). De biverkningar som patienterna upplevde efter 

ha behandlats med cytostatika var illamående, orkeslöshet, nedsatt aptit, håravfall och 

hudutslag (Aumann et al. 2015). Många av patienterna föreställde sig att de skulle kunna återgå 

och bli samma person de var innan de påbörjade behandling (Baker et al. 2016). Patienterna 

beskrev faktorer som att vara positiv, kämpa och att tänka att de ska ‘besegra sjukdomen’ för 

att minska de biverkningar som behandlingen medför (Baker et al. 2016).  

Skuldkänslor 

Fyra artiklar påvisade att patienterna kort efter diagnosen kände en skuld gentemot sig själva 

men också mot människor runt omkring och anklagelserna mot samhället var påtaglig. Flera 

ansåg att lungcancer borde uppmärksammas mer i samhället för att uppmärksamma människor 

på symtomen som uppkommer vid lungcancer samt att det är viktigt att söka vård i tid.  

Patienterna upplevde ilska och frustration gentemot sig själva, människor runt omkring, 

familjemedlemmar och de som rökte (Lehto 2014). Många av patienterna som hade rökt, eller 

rökte, beskyllde sig själva för att ha drabbats av lungcancer (Chambers et al. 2015; Lehto 2014). 

Det fanns en tydlig skuld (Lehto 2014; Tod et al. 2008) som kunde utvecklas till ångest över 

att de utsatt sin familj för risker genom passiv rökning och att de sårat dem genom att bli 

allvarligt sjuk (Lehto 2014). Patienterna upplevde stigma relaterade problem (Lehto 2014; Tod 

et al. 2008), som skuld och hat, eftersom de själva ansåg att de borde ha varit medvetna om 

riskerna med tobaksrökning relaterat till lungcancer. Patienterna ansåg att lungcancer inte är 

lika uppmärksammat som andra cancerformer (Tod et al. 2008) som bröst- och prostatacancer 

(Lehto 2014). Detta påverkade patienternas mottaglighet för symtom och tecken på lungcancer 

samt deras förmåga till att förebygga och upptäcka riskerna i tid (Chambers et al. 2015). 
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Patienterna menade att kunskapen om hur sjukdomen yttra sig var liten och att den tillgängliga 

informationen som fanns om lungcancer var rökningsrelaterade (Tod et al. 2008). Samtidigt 

som flera patienter kände en skam över att ha njutit av att röka drabbades icke-rökarna av en 

känslomässig förlamning av misstro och förnekelse (Eustache et al. 2014). “I felt great. I kept 

saying, ´Oh, well, maybe it isn´t really lung cancer. Maybe it´s a virus, and they´ll give me an 

antibiotic, and I´ll be on my way.” (Eustache et al. 2014, s. 501). Flertalet levde med tankarna 

“om jag ändå inte hade rökt” och många patienter hade flera gånger tänkt sluta, för att undvika 

cancer. Trots att de satt upp olika mål för att sluta så fortsatte de ändå att röka (Lehto 2014).  

Tiden efter diagnostisering: hur patienterna anpassade sig i sitt nya liv 

Efter att patienterna fått diagnosen och chocken hade lagt sig hos patienterna blev nästa steg att 

acceptera sitt nya normala liv. De hade behov av att se framåt och få stöd från omgivningen 

eftersom de visste att de skulle avlida inom en snar framtid.  

Vikten av att behålla tro och hopp 

Åtta artiklar påvisade att känslan av att ha diagnostiserats med en dödlig sjukdom var 

överhängande. Ändå infann sig känslan av tro, en tro som höll patienternas hopp uppe om att 

få ut det mesta av deras nya liv eller till och med bli frisk.  

Många av patienterna beskrev sitt liv som uppdelat i två delar; livet innan sjukdomen och livet 

efter diagnostisering. De ville hellre tala om hur deras liv var innan sjukdomen och ville inte 

fokusera på framtiden (Harrop et al. 2017; Horne et al. 2012; Lövgren et al. 2010). Det upplevde 

framtiden med sjukdomen som begränsad (Lövgren et al. 2010) och att de hade behov av att 

omvärdera sina liv (Amichai et al. 2012). För patienterna upplevdes sjukdomen mer som något 

som förändrade deras identitet istället för att lungcancer faktiskt är ett hot mot deras liv (Baker 

et al. 2016). Pressen över att inte veta vad som komma skall var väldigt påfrestande och en stor 

stressor för patienterna (Lövgren et al. 2010; Sandeman & Wells 2011; Salander et al. 2014). 

Patienterna upplevde att de behövde ha tro (Baker et al. 2016; Eustache et al. 2014; Horne et 

al. 2012; Sandeman & Wells 2011; Salander et al. 2014). Tron om att bli frisk, (Baker et al. 

2016) tron om att få tillbaka sitt tidigare liv och tron om att behandlingen kommer hjälpa 

(Aumann et al. 2015; Eustache et al. 2014). De beskrev att de ville hålla en positiv inställning 

gentemot sig själva (Harrop et al. 2017) och visa att de hade hoppet uppe för sina nära och kära 

(Eustache et al. 2014; Horne et al. 2012; Sandeman & Wells 2011; Salander et al. 2014).  

Det var inte många patienter som ville tala om döden (Harrop et al. 2017; Horne et al. 2012 ), 

de ansåg att de satte sig själv som dödligt sjuk (Horne et al. 2012). Andra valde att lägga fokus 

på att återhämta sig och bli bättre, de gjorde till och med försök att förbättra sina odds (Harrop 

et al. 2017). Många upplevde framtiden som positiv, men kände ett bekymmer om att behöva 

lämna sina familjemedlemmar bakom sig (Harrop et al. 2017; Horne et al. 2012). Undantagsvis 

från patienterna, gällande framtiden, var när de kände att de hade önskningar om hur de ville 

ha det under livets slutskede och efter de avlidit (Horne et al. 2012). Andra patienter ansåg att 

det var gamla nog att dö (Lövgren et al. 2010). “At this age future is behind you, and I am not 

worried about it at all. Yes, We are living on overtime” (Lövgren et al. 2010). 

Acceptans, förändring och strategier 
 

Sju artiklar visade att för att kunna acceptera det nya livet med lungcancer använde sig 

patienterna av olika strategier. Strategier som resulterade i utveckling av kontroll av 

situationen och möjlighet till en känsla av normalitet.  
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För att komma till acceptansen av sin sjukdom var patienterna i behov av att lära sig att hantera 

sina känslor, symtom och sina relationer (Chambers et al. 2015). På grund av den psykologiska 

påverkan utvecklande patienterna olika strategier för att hantera sin sjukdom (Aumann et al. 

2015). Avslappning, hantering av tankar (Chambers et al. 2015), promenader, kroppsövningar 

samt att bibehålla kontakten med vänner var olika strategier för hanteringen (Aumann et al. 

2015). Avskärma och undvika sig var också vanligt, att distansera sig från sin sjukdom och 

hålla sig sysselsatt gjorde det lättare att hantera situationen (Aumann et al. 2015; Baker et al. 

2016; Horne et al. 2012; Missel et al. 2015). Andra läste på om sin sjukdom för att känna att de 

fick kontroll över situationen (Harrop et al. 2017). För att klara av att leva med lungcancer 

menade patienterna att de handlade om att leva här och nu (Horne et al. 2012; Lövgren et al. 

2010).  

Det var viktigt för patienterna att kunna bibehålla dagliga aktiviteter för att upprätthålla en god 

livskvalité där cancern inte hade någon eller minskad påverkan på livet (Baker et al. 2016; 

Harrop et al. 2017). Efterhand blev helheten med sjukdomen det nya normala. Det som förr 

kunde stressa patienterna la de ingen tid och energi på längre (Baker et al. 2016). Upplevelsen 

av att inte kunna utföra sysslor som tidigare var svårt och det krävdes ansträngningar för att 

bibehålla den dagliga funktionen och livskvalién, vilket medförde anpassningar. Saker fick 

prioriteras om och tidigare intressen byttes ut mot nya som var uppnåeliga och uppgav känslan 

av normalitet (Harrop et al. 2017). 

Betydelsen av att få stöd av anhöriga och vårdpersonal 

Sex artiklar gav resultatet att i den livsförändring som lungcancer innebar, behöver patienterna 

stöd för deras hantering och välbefinnande i sin nya livssituation och relationer till vårdpersonal 

samt nära och kära var viktig men också svår då anhöriga också påverkats och hade behovet av 

att bearbeta på sitt sätt.  

Stöd från en utomstående med professionell kompetens inom hälso- och sjukvård (Borregaard 

et al. 2017; Chambers et al. 2015) eller en person som själv haft lungcancer, var av stor 

betydelse för patienterna (Borregaard et al. 2017; Chambers et al. 2015). “It was good knowing 

you were talking to someone who was aware of the needs of someone like myself and 

understands the background to it all” (Chambers et al. 2015, s. 66). Patienterna upplevde att de 

var skönt att ha någon att prata med, men framförallt att någon lyssnade (Chambers et al. 2015; 

Missel et al. 2015) samt att det ingav en känsla av säkerhet och omhändertagande (Missel et al. 

2015). Patienterna ansåg att de kunde få stöd av sjuksköterskan när det handlade om 

information om lungcancer och olika möjligheter att hantera sin sjukdom (Ewing et al. 2016). 

Uppföljning utav en sjuksköterska ansågs som en positiv upplevelse där tillit och förtroende 

byggdes mellan parterna. Förutsättningarna för en god uppföljning var känslan av trygghet och 

att patienterna kände att de vågade prata om det som kändes besvärande (Sandeman & Wells 

2011). Patienterna som varit rökare var däremot rädda att de inte skulle få samma vård och stöd 

som andra cancerpatienter på grund av deras bakgrund som rökare. De kände en osäkerhet när 

de talade med vårdpersonal, då de upplevde att även om ingen sa det rätt ut så uppfattade 

patienterna det som att personalen tyckte det var självförvållat (Lehto 2014).  

Den sociala kontakten och relationen med familj och vänner var en betydelsefull del i 

patienternas liv och för de som levde ensamma var vänner och grannar oerhört viktiga (Aumann 

et al. 2015; Harrop et al. 2017). Patienternas sociala nätverk tillsammans med en sammanhållen 

sjukvård beskrevs som viktiga resurser för deras hantering och välbefinnande (Harrop et al. 

2017). Många patienter ville inte känna sig som en börda för familjen (Aumann et al. 2015; 

Horne et al. 2012) samtidigt som de hade behovet av att få stöd från sina anhöriga. Flertalet 

ansåg att familjen växt sig starkare och kommit varandra närmare efter diagnosen. Mot vänner 
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var det tvärtom, många tog avstånd från sina vänner eller ljög för att de inte ville tala om sina 

problem (Aumann et al. 2015). 

Många patienter ansåg att involverande av anhöriga var svårt (Borregaard et al. 2017; Chambers 

et al. 2015) då de inte hade kunskap och förståelse för vad patienterna gick igenom (Borregaard 

et al. 2017). Eftersom vänner och familj reagerade starkt på nyheten om att deras anhörig 

drabbats av lungcancer blev deras känslor en tung belastning för patienterna när de kände sig 

tvungna att stötta dem (Aumann et al. 2015; Ewing et al. 2016) och därför ville patienterna 

minimalisera sin sjukdom för anhöriga (Baker et al. 2016; Missel et al. 2015). Patienterna 

menade att de skyddade sig själva genom att inte tynga ner familjen, vilket i sin tur hade gjort 

det jobbigare att leva med sjukdomen (Baker et al. 2016). För en del var upplevelsen att 

anhöriga inte ville tala om lungcancern, för att de var rädda och osäkra på hur de skulle hantera 

svaren, fastän att flera patienter själva ville tala om sin sjukdom. Andra blev sårade när de blev 

sedda som sjuka och inte involverade i sociala sammanhang med sina vänner på grund av att 

sjukdomen kunde komma på tal (Missel et al. 2015). Stöd från professionell hjälp önskades i 

relation till deras sjukdom, men stöd från anhöriga ville de ha för att försöka fortsätta sitt 

vardagliga liv (Horne et al. 2012).  
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter av lungcancer. Resultatet 

visade att patienterna upplevde det som en påfrestande tid innan diagnosen, de led i ovisshet i 

relation till sina symtom och när beskedet kom blev det en chock. De tuffa behandlingar som 

följde upplevdes som påfrestande. Positivt tänkande och att leva i nuet samt ett professionellt 

bemötande från vårdpersonal och stöd från närstående upplevdes som viktigt. 

Resultatdiskussion 
Tidigare forskning visar att lungcancer är den cancerform som har högst mortalitet världen över 

samtidigt som WHO (2017) framhåller att hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste 

dödsorsaken i världen. I resultatet, under huvudkategorin patientens upplevelse av att 

diagnostiseras med lungcancer, beskrevs det att lungcancerpatienter ansåg att brist på kunskap 

om sjukdomen och dess uppkomst i samband med rädsla resulterade i att de inte sökte vård i 

ett tidigare skede, vilket påverkade prognosen för sjukdomen. I jämförelse redovisade van 

Wissen et al. (2017) att patienterna med hjärt- och kärlsjukdomar inte heller sökte vård i tid på 

grund av osäkerhet på vad som förändrades i deras kropp, hopp om att symtomen skulle gå över 

samt att de var rädda för att få besked om något allvarligt. Först när deras symtom påverkade 

deras liv uppsökte de vård.  

Enligt Dunn et al. (2017) är det de sociodemografiska och kulturella aspekterna som ligger till 

grund för att patienter med lungcancer inte söker vård i tid. Under Det nya normala i resultatet 

kan läsas att de som inte varit rökare lutade sig emot tron om att det inte var troligt att de 

drabbats av en rökningsrelaterad sjukdom medans de som rökt kände ett stigma vilket 

resulterade i en skam samt en rädsla för diskriminering från sjukvårdspersonalen. Stigmat var 

en överhängande aspekt som kunde bli betydande för prognosen och överlevnaden för 

patienterna. I en tidigare studie ser sjukvårdspersonal icke-rökarna som förväntas 

diagnostiserats med lungcancer mer värdiga sympati än de patienter som rökt och förväntas 

diagnostiseras, detta kan försena processen om diagnostisering och insättande av relevant 

behandling (Dunn et al. 2017). De sociodemografiska och kulturella aspekterna redovisade 

Nilssen et al. (2017) som lågutbildade, låg socioekonomisk status samt ålder och kön. Dessa 

har betydelse för vilken behandling som kunde erbjudas. National Institute for Health and 

Clinical Excellence har utformat riktlinjer för vilken typ av behandling som ska erbjudas, där 

ställning ska tas till komorbiditet, cancerstadium samt i vilket syfte behandlingen skall ges. 

Trots dessa riktlinjer finns det forskning på att de socioekonomiska och ursprungs aspekterna 

kan påverka behandlingen och därmed överlevanden (Forrest et al. 2013). Värt att nämna är att 

en överlevnadsprognos är fyra gånger så hög om lungcancer upptäcks i ett tidigt stadium samt 

att relevant behandling påbörjats. Dock kan ställning tas om var i världen studierna är gjorda. 

Möjligheterna till att få sjukvård och kunna vara sjukskriven kan komma och påverkas av den 

geografiska skillnaden som exempelvis i industriella länder.  

Under upplevelsen av att diagnostiseras med lungcancer i resultatet beskrivs skuld var en stor 

aspekt relaterat till lungcancer och enligt Phelan et al. (2013) fanns en generaliserad skuld hos 

patienter med cancer, dock inte betingat från dem själva utan från utomståendes reaktioner. 

Dessa reaktioner som ledde till skuld, skam och känsla av diskriminering hos patienterna 

resulterade sedan i symtom som depression och generellt försämrad mental hälsa. 

Lungcancerpatienter har stigmatiserats av samhället som ofta grundat i rökningsrelaterade 

åsikter och de upplevde därmed en högre grad av skuld gentemot sig själva jämfört med andra 

cancerpatienter. Halding et al. (2011) beskriver att patienter med KOL, som också är betingat 

med tobaksrökning, upplevde ett stigma från samhället där de inte upplevde att de inte tillhörde 

“world of the healthy” längre. De upplevde också att de inte fick det stöd de behövde av sina 
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anhöriga. De hade, liksom lungcancerpatienterna, ett behov av socialt och emotionellt stöd. De 

ansåg att professionellt stöd från vårdpersonal eller av andra i samma situation blev extra 

betydande. 

Trots ramverk och lagar för vilket förhållningssätt sjuksköterskor skall ha framkommer det att 

patienterna upplever att de blir beskyllda för sin diagnos. Samtidigt som patienterna menade att 

vikten av att få professionellt stöd var av betydelse, visar i vilken utsatt situation 

lungcancerpatienter befinner sig i. Detta är av signifikant betydelse vid bemötande av denna 

patientgrupp.  

Resultatet visade under kategorin tiden efter diagnostisering, hur patienterna anpassade sig i sitt 

nya liv med en lungcancerdiagnos. att patienter med lungcancer tillämpade olika strategier för 

att hantera sin sjukdom. Enligt Hulbert-Williams och Wilson (2015) är psykologiska 

påfrestningar ett vanligt fenomen när en person drabbas av en livshotande eller kronisk 

sjukdom. De som drabbas behöver acceptera sin sjukdom för att kunna hantera sin nya 

livssituation. Oavsett cancerdiagnos upplevde patienterna en stor stressor och psykologiska 

effekter som ångest och depression. I föreliggande arbete framkom det att 

lungcancerpatienterna hade ett behov av att tala med någon som har eller har haft cancer eller 

var kunnig inom området. Hulbert-Williams & Wilson (2015) beskriver att detta inte är 

specifikt för lungcancerpatienter utan ses även som en viktig aspekt hos alla som diagnostiserats 

med cancer. Många cancerpatienter valde att gå i stödgrupper eller gå på kognitiv 

beetendeterapi för att bearbeta sina känslor samt att få socialt stöd av någon som förstod och 

bekräftade dem. Hur cancerpatienterna valde att hantera sin situation varierade, dock var 

passiva strategier som att undvika och ignorera, vanliga sätt att hantera och reducera 

påfrestningen av att vara cancersjuk.  

Metoddiskussion 
Litteraturstudien var baserad på femton kvalitativa artiklar med syfte att beskriva erfarenheter 

från ett patientperspektiv. Den valda kvalitativa ansatsen ansågs vara en styrka då deltagarna i 

artiklarna själva fått beskriva sina individuella upplevelser i olika former av intervjuer. 

Patientperspektivet valdes eftersom en upplevelse av en sjukdom inte har ett tolkningsföreträde 

av någon annan än den som har eller haft lungcancer. En litteraturstudie baserad på kvantitativa 

artiklar hade resulterat i ett mer statistiskt resultat med bland annat Quality of life som sökord, 

ett mätinstrument inom kvantitativa studier. Föreliggande arbete hade inte som avsikt att mäta 

detta och därför styrktes den kvalitativa metoden genom att inkludera Qualitative studies, 

Qualitative research och Qualitative i sökningarna.  

En uppmärksammad styrka i litteraturstudien var processen med att precisera studiens syfte 

under tiden studien pågått. I inledningen av litteraturstudien ansågs syftet innefatta en stor bredd 

men resultatet gav ett mer riktat svar. Därför har syftet bearbetats och preciserats under arbetets 

gång för ett skarpare och tydligare tolkning. En likhetsgranskning utfördes med resultatets valda 

artiklar mot litteraturstudiens valda syfte för att se om de stämde överens. Då artiklarna fortsatt 

sågs som relevanta och svarade på syftet gjordes ingen ny litteratursökning. 

Litteraturstudien var uppbyggd utifrån Polit och Becks (2017) 9-stegsmodell. Polit och Becks 

(2017) 9-stegsmodell är framtagen för systematiska litteraturstudier och dess strukturerade 

anvisningar resulterade i ett genomgående metodiskt arbetssätt, något som ansågs styrka 

litteraturstudiens reliabilitet och validitet. Artikelsökningarna har utgått från databaserna 

CINAHL och Pubmed, som enligt Forsberg och Wengström (2016) samt Polit och Beck (2017) 

är lämpliga eftersom databaserna publicerar forskning inom omvårdnadsvetenskap samt 

medicin. Det ansågs därför som en styrka att inkludera kvalitativa undersökningar från båda 
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databaserna. För att inte gå miste om relevanta artiklar i de två valda databaserna valdes inte 

något årsspann som ett inklusionskriterie, trots detta ansågs de artiklarna som var närmast i 

nutid mest relevanta i relation till syftet. Artiklarna som exkluderades från resultatet 

exkluderades inte på grund utav dess ålder utan för att deras huvudsyfte inte matchade 

litteraturstudiens syfte samt inklusionskriterier. Inklusionskriterierna ansågs vara övergripande 

och innefatta stora delar av forskningsområdet vilket minskade risken för att utesluta relevanta 

artiklar.  

I databaserna användes endast ett gemensamt ord som MH och MeSH, Lung neoplasms, som 

sedan kom att kombineras med ytterligare MH, MeSH och frisökningsord. Olika sökord 

användes eftersom MH och MeSH inte stämde överens mellan databaserna därför valdes 

sökorden baserade på vilka sökord som ansågs mest lämpliga till litteraturstudiens syfte. 

Kombinationen MH, MeSH OR/AND frisökning användes för att inte gå miste om artiklarnas 

huvudsakliga innehåll.  

Mallen för kvalitetsgranskningen valdes utefter följsamheten då “Guide to an Overall Critique 

a Qualitative Research Report” och 9-stegsmodellen är skrivna utav Polit och Beck (2017). 

Samtliga artiklar har under urvalsprocessen kvalitétsgranskats kritiskt vilket anses som en 

styrka för att bedöma resultatets validitet och reliabilitet. Artiklarna har i sin tur, innan 

publicering, etiskt granskats vilket styrker artiklarnas kvalité ytterligare.  

I föreliggande arbete redovisas artiklar från 7 olika länder tillhörande Europa, Nordamerika och 

Oceanien. Inga utav länderna är statistiskt i topp över länder med högst antal drabbade med 

lungcancer. De är alla industriella länder med framgångsrik forskning inom området. En 

litteraturstudie innehållandes artiklar från länder med en högre andel lungcancerpatienter och 

u-länder hade kunnat påverka resultatet. Faktorer som forskning, ekonomi, befolkningens 

förhållningssätt till lungcancer och ländernas sjukvård skulle kunna vara av stor betydelse i 

resultatet.  

Resultatet i det föreliggande arbetet har under arbetets gång bearbetats flertalet gånger, 

komprimerats och kategorierna har ändrats vilket ansågs som en styrka för arbetets resultat. För 

att uppnå en hög replikerbarhet har litteraturstudiens metod beskrivits noggrant. Polit och Becks 

(2017) 9-stegsmodell är ursprungligen skriven på engelska och därmed har en egen tolkning 

utförts. Ett engelskt-svenskt lexikon har använts vilket förtydligat översättningen genom att 

använda metoden ´fram och tillbaka översättning´. Även om denna metod har använts kan 

översättningen ha påverkats på grund av språkskillnader.  

Klinisk betydelse 
Litteraturstudien ville beskriva erfarenheter hos patienter med lungcancer och vikten av 

sjuksköterskans betydelse hos lungcancerpatienterna. I resultatet framkom det att 

lungcancerpatienterna upplevde det lättare att tala med någon som förstod dem och som hade 

en insikt i hur den dödliga sjukdomen utspelade sig. Som sjuksköterska är det viktigt att 

utveckla sin kunskap för att öka sin förståelse om erfarenheterna som patienterna har och på 

det viset kunna bemöta och stötta patienterna på ett anpassat och individuellt sätt. Vikten av att 

belysa patienters erfarenheter har en betydande roll i sjukvårdens utveckling på såväl en 

individnivå som på en kollektiv nivå. Litteraturstudiens syfte kan vara till grund för fortsatt 

utveckling av förståelsen för lungcancerpatienter så att sjuksköterskor kan individanpassa 

vården. 
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Förslag till framtida forskning 
Lungcancer är den cancerform med högst mortalitet och det förutspås att denna stigmatiserade 

lungsjukdom kommer att fortsätta drabba ett större antal personer i en mer omfattande 

utsträckning än tidigare. När antalet lungcancerpatienter fortsätter att stiga kommer 

belastningen på sjukvården att öka. Forskning kring patienternas erfarenheter av lungcancer har 

studerats men det behövs fortsatt forskning inom preventionsarbete och hur sjukvården ska gå 

tillväga för att identifiera och minska förekomsten av lungcancer. Forskningen skulle möjligen 

resultera i mindre belastning på sjukvården, utveckla sjuksköterskornas arbete inom området 

och framförallt vara till stor fördel för de som kommer och de som har drabbas av lungcancer. 

Eftersom patienterna upprepade gånger försökt sluta röka så kan vikt läggas i att försöka nå ut 

till de som röker via tobaksavvänjning kliniker där ett preventionsarbete med stöd och 

utbildning kan förbättra oddsen för att kunna sluta. Ett samarbete med primärvården och 

kliniken kan göras och vikt bör läggas i att våga tala om alternativ för avvänjning. De som 

befinner sig i riskzonen, så som byggnadsarbetare, kan ett preventionsarbete tillföras vid de 

årliga hälsokontroller de flesta inom byggbranschen för möjlighet att genomgå. Information 

och öppet bemöta dessa personer kan främja deras inställning till att våga söka hjälp vid 

misstanke om ohälsa relaterat till sin arbetsmiljö.  

Slutsats 
I litteraturstudien framkom två övergripande betydande faktorer hos patienter med lungcancer, 

som att diagnostiseras med lungcancer och att infinna sig i det nya normala. Den stora 

omställningen av att ha diagnostiserats med lungcancer påverkar patienten, hur hen ser på sig 

själv, hur hen förhåller sig till sina anhöriga samt hur hen hanterat sin nya vardag. Omvårdnad, 

som är sjuksköterskans kompetensområde, handlar om att omfatta och identifiera patientens 

problem och det är då en stor, ibland livsavgörande, betydelse att tillgodose patienternas 

fundamentala behov. Därmed ska patienters erfarenheter av att leva med lungcancer belysas. 
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Författare, 

årtal och land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Amichai, T., 

Grossman. & 

Richard, M. 

 

2012 

 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

Lung cancer patients’ 

beliefs about 

complementary and 

alternative medicine 

in the promotion of 

their wellness. 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

Syftet var att 

undersöka om 

patientens tro på 

komplementär och 

alternativmedicin 

skulle främja deras 

välbefinnande.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: strategiskt urval.  

Dataanalys: tematisk analys 

 

Resultatet visade att när patienterna fick sina 

cancerbesked var det en stor omställning i 

livet. Insikt om att tiden var begränsad och 

för att kunna återfå kontrollen över sitt 

välbefinnande valde de att använda 

komplementär och alternativmedicin. 

Patienterna ansåg att det var ett effektivt sätt 

i hur de kan acceptera sin sjukdom och att 

behålla ett välbefinnande.  

Aumann, I., 

Damm, K., 

Golpon, H., 

Welte, T och 

Graf von der 

Schulenburg, 

M. 

 

2015 

 

Tyskland 

 

 

 

 

 

 

Treatment-related 

experiences and 

preferences of 

patients with lung 

cancer: a qualitative 

analysis. 

 

Health Expectations 

Syftet var att ta reda på 

vad som är den 

särskilda bördan för 

lungcancerpatienter 

med avseende på 

behandling samt vilka 

rekommendationer för 

att förbättra 

behandlingen, kan 

härledas från 

patienternas 

preferenser.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: innehållsanalys. 

Resultatet visade hur stor inverkan läkarna 

och deras samtal hade på patienternas 

trygghet. Familj och vänner har olika 

betydelse för olika patienter samt att 

erfarenheter från första behandlingsdagen 

och psykosociala faktorer påvisades.  
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Författare, 

årtal och land. 

Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Baker, P., 

Beesley, H., 

Fletcher, J., 

Ablett, J., 

Holcombe, C. 

& Salmon, P. 

 

2016 

 

Storbritannien  

 

 

 

 

 

Getting back to 

normal’ or ‘a new 

type of normal’? A 

qualitative study of 

patients’ responses to 

the existential threat 

of cancer.  

 

European Journal of 

Cancer Care 

Syftet var att 

undersöka bröst-, 

prostata- och 

lungcancer patienters 

synsätt på det 

existentiella hot de 

kopplar till sin diagnos 

samt deras 

psykologiska behov.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: konsekutivt urval.  

Dataanalys: grounded theory analys. 

 

 

Resultatet visade att patienternas 

psykologiska behov var att kunna leva ett så 

‘normalt’ liv som möjligt. Jämfört med hur 

tiden innan diagnos vart samt att utföra 

aktiviteter utan att cancern påverkade dom. 

Undvika att tänka på din sjukdom, 

professionellt stöd och att normalisera döden 

var olika sätt patienterna använda sig av för 

att minska bilden om att sjukdomen är ett 

hot.  

Borregaard, B. 

& Spliid 

Ludvigsen, M. 

 

2017 

 

Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exchanging narratives 

- A qualitative study 

of peef support among 

surgical lung cancer 

patients. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Syftet var att 

undersöka hur 

hospitaliserade 

kirurgiska 

lungcancerpatienters 

erfarenheter av att 

prata med en före detta 

patient och hur den 

tidigare patientens 

upplever rollen som 

stödjande.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: fördjupade 

halvstrukturerade intervjuer.  

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

 

Resultatet visade att patienterna upplevde 

det lättare att prata med en person som gått 

igenom samma sak. Anhöriga och ibland 

också läkare och sjuksköterskor hade inte 

samma förståelse eftersom de inte upplevt 

situationen själva. Patienterna kände sig inte 

lika ensamma och hade lättare att öppna upp 

sig i samtalet med en tidigare patient.  
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Författare, 

årtal och land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Chambers, S, 

K., Morris, B, 

A., Clutton, S., 

Foley, E., 

Giles, L., 

Schofield, P., 

O’Connell, D. 

& Dunn, J. 

 

2015 

 

Australien 

 

 

 

 

 

Psychological 

wellness and health-

related stigma: a pilot 

study of an 

acceptance-focused 

cognitive behavioural 

intervention for 

people with lung 

cancer. 

 

European Journal of 

Cancer Care 

  

   

 

Syftet var att att 

undersöka vilka 

betende inteventioner 

patienterna använder 

för att minska den 

psykologiska stressen 

hos patienter med 

lungcancer. 

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: konsekutivt urval.  

Dataanalys: fenomenologisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade tre olika förutsättningar för 

att minska den psykologiska stressen. 

Terapuet relationen, självhantering i stress 

relaterad till sjudomen och familjerelationer. 

Att ha någon att prata med som har kunskap 

om deras sjukdom, samt tryggheten av att ha 

en familjemedlem närvarande för att 

undvika ensamheten. 

Eustache, C., 

Jibb, E. & 

grossman, M. 

 

2014 

 

Kanada 

Exploring Hope and 

Healing in Patients 

Living With 

Advanced Non-Small 

Cell Lung Cancer. 

 

Oncology Nursing 

Forum 

Syftet var att 

undersöka erfarenheten 

och vikten av hopp i 

relation till 

läkningsprocessen hos 

patienter med stadium 

IIIb och IV av icke-

småcellig lungcancer.  

Metod: kvalitativ.  

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: tematisk analys. 

 

Resultatet visade att patienternas hopp 

förändras med tiden. Hoppet splittrades, 

skapades på nytt, och stärkte länken mellan 

hopp och välbefinnande.   
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Författare, 

årtal och land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Ewing, G., 

Bensin, J., 

Gilligan, D., 

Bailey, S., 

Seymour, J. & 

Farquhar, M. 

 

2016 

 

Storbritannien 

 

 

 

 

  

 

Sharing news of a 

lung cancer diagnosis 

with adult family 

members and friends: 

a qualitative study to 

inform a supportive 

intervention. 

 

Patient Education and 

Counseling 

Syftet var att studera 

patienters perspektiv 

vid diagnostisering och 

att sedan tala om 

nyheten för familj och 

vänner samt 

synpunkter från 

vårdpersonal för att 

utveckla deras stöd.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: fokusgruppsintervjuer. 

Urval: ja-sägarurval. 

Dataanalys: tematisk analys. 

 

 

Resultatet visade att cancerbeskedet var en 

chock för många och att tala om beskedet 

för sina anhöriga upplevdes som jobbigt. 

Patienterna ansåg inte att de fick tillräckligt 

mycket stöd inför situationen då de skulle 

berätta nyheten för anhöriga.  

Harrop, E., 

Noble, S., 

Edwards, M., 

Sivell, S., 

Moore, B. & 

Nelson, A. 

 

2017 

 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

Managing making 

sense of and finding 

meaning in advanced 

illness: a qualitative 

exploration of the 

coping and wellbeing 

experiences of 

patients with lung 

cancer. 

 

Sociology of Health 

and Illness 

Syftet var att  behandla 

relevansen av SoC-

teorin för att förstå 

copingerfarenheter hos 

patienter med 

avancerad lungcancer 

och att identifiera 

resurser och faktorer 

som sannorlikt stödjer 

patientens coping, med 

konsekvenser för 

hälso- och sjukvården.  

 

 

 

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: djupgående intervjuer. 

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: fenomenologisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade hur patienterna hanterar 

sin sjukdom, upprätthöll ett dagligt liv och 

relationer samt hur de konfronterade 

framtiden.  
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Författare, 

årtal och land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Horne, G., 

Saymore, J. & 

Payne, S.  

 

2012 

 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

Maintaining integrity 

in the face of death: A 

grounded theory to 

explain the 

perspectives of people 

affected by lung 

cancer about the 

expression of wishes 

for end of life care. 

 

International Journal 

of Nursing Studies 

 

 

 

Syftet var att utforska 

perspektiven och 

uppfattningarna för 

planering av framtiden 

och behandling av 

patienter som har 

lungcancer och deras 

anhöriga.  

Metod: kvalitativ tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: ja-sägarurval. 

Dataanalys: grounded theory. 

Resultatet visade att patienterna inte ville 

planera sin död utan ville lägga fokuset på 

att leva i nuet och att fortsätta leva ‘normalt’ 

så länge som möjligt. Patienterna ville hålla 

sig sysselsatta för att slippa tänka på döden.  

Lehto, R.  

 

2014 

 

USA 

Patient views on 

smoking, lung cancer, 

and stigma: A focus 

group perspective. 

 

European Journal of 

Oncology Nursing 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva 

patienters perspektiv 

på stigmatisering, 

röknings vanor och 

bakomliggande 

sjukdomsorsaker till 

sin lungcancer diagnos.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: fokusgruppsintervjuer. 

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: tematisk analys. 

 

Resultatet visade att patienterna såg sin 

sjukdom som stigmatiseras då det ansågs 

som en självförvållad sjukdom av 

utomstående. Patienter som hade rökt kände 

sig inte bekväma med att träffa sin teraput 

och annan hälsopersonal, endel trodde även 

att deras vård skulle påverkas eftersom de 

fått en sjukdom som var självförvållad via 

rökning. 
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Författare, 

årtal och land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Lövgren, M., 

Hamberg, K. & 

Tishelman, C. 

 

2010 

 

Sverige 

  

 

 

 

 

 

Clock Time and 

Embodied Time 

Experienced by 

Patients With 

Inoperable Lung 

Cancer. 

 

Cancer Nursing 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 

hur patienter med 

lungcancer som inte 

går att operera ser på 

sin tid.   

Metod: kvalitativ  

Datainsamling: strukturerade 

intervjuer. 

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: fenomenologisk analys 

 

Resultatet visade att patienterna upplevde 

sin tid som begränsad och att de inte kunde 

göra något åt de var svårt att hantera.  

Missel, M., 

Pedersen, H, J., 

Hendriksen, C., 

Tewes, M. & 

Adamsen, L. 

 

2015 

 

Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnosis as the First 

Critical Point in the 

Treatment Trajectory. 

 

Cancer Nursing 

 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

diagnostisering 

påverkade det dagliga 

livet hos patienter med 

lungcancer som inte 

går att operera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: intervjuer.  

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: fenomenologisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att patienter upplevde 

cancerbeskedet som en chock. De kände sig 

inte så pass sjuka för att diagnostiseras med 

cancer och valde att undvika tanken om att 

vara drabbad. Samtidigt fick de möta sin 

egna dödlighet. Efter diagnosen upplevde 

patienterna att de inte kände igen sin kropp 

och fick anpassa sig till sin nya livssituation.  
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Författare, 

årtal och land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat 

Sandeman, G. 

& Wells, M.  

 

2011 

 

Storbritannien 

The meaning and 

significance of routine 

follow-up in lung 

cancer e A qualitative 

study of patients’ 

experiences and 

interpretations. 

 

European Journal of 

oncology Nursing 

Syftet var att utforska 

patienters erfarenheter 

av att kontinuerligt få 

uppföljningssamtal 

efter sin behandling för 

lungcancer.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: ändamålsenligt urval. 

Dataanalys: fenomenologisk analys. 

 

Resultatet visade att patienternas synpunkter 

och tolkningar av att få uppföljning kunde 

bero på olika faktorer. Patienterna menade 

att en fast kontakt i vården inom onkologi 

gav en stabilitet och underlättande ångest 

och problem. 

Salander, P., 

Bergknut, M. & 

Henriksson, R. 

 

2014 

 

Sverige 

The creation of hope 

in patients with lung 

cancer. 

 

Acta Oncologica 

 

 

 

Syftet var att avgöra 

hur patienterna mentalt 

utarbetat på sin utsatta 

situation.   

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: strukturerade 

intervjuer.  

Urval: strategiskt urval. 

Dataanalys: grounded theory.  

 

Resultatet visade patienternas förståelse för 

svårigheten av lungcancer och hur de 

skapade hopp.  

Tod, M, A., 

Craven, J. & 

Allmark, P. 

 

2008 

 

Storbritannien 

Diagnostic delay in 

lung cancer: a 

qualitative study. 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

 

Syftet var att 

identifiera faktorer 

som gjorde att symtom 

vid lungcancer inte 

rapporterats in i tid.  

Metod: kvalitativ. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: ändamålsenligt urval.  

Dataanalys: tematisk analys 

Resultatet visade att patienterna inte såg sina 

symtom som ett tecken på att de fått 

lungcancer. Deltagarna menar att omvärlden 

koncentrera sig mer på bröst och 

prostatacancer än på lungcancer. Kunskapen 

om lungcancer innan diagnos var låg. De 

som rökte upplevde ett stigma om att 

sjukdomen var självförvållad.  

 
 

 

 


