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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund: Lungcancer är en av de största orsakerna till dödsfall av cancer i världen, både 
hos män och kvinnor. Lungcancer orsakas främst av tobaksrök. Hälften av patienterna 
som diagnostiserats med lungcancer globalt avlider inom ett år efter diagnosen och för 5 
års överlevnad är det cirka 17 procent. Syftet var att belysa patienters upplevelse av 
livskvalitet vid lungcancer. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som 
omfattade 10 artiklar, varav 3 kvantitativa och 7 kvalitativa. Innehållsanalys användes för 
att analysera artiklarna. Resultat: Resultatet visade på att patienters upplevelse av 
livskvalitet relateras till följande 5 kategorier: Leva med skam och skuldkänslor, Leva 
med social isolering, Intimitet och sexuell påverkan, Att ta tillvara på tiden, Leva med 
ångest, oro och rädsla i samband med symtom, vilket beskriver upplevelsen av livskvalitet 
vid lungcancer. Huvudsakligt resultat är att patienterna upplevde skam, skuldkänslor samt 
att de orsakat sin egen sjukdom på grund av att själva valt att röka. Patienterna upplevde 
en försämrad livskvalitet och social isolering på grund av sjukdomens symtom.  
Slutsats: Patienter med diagnosen lungcancer upplevde försämrad livskvalitet på grund av 
symtombörda som bidrog till social isolering, ångest, oro och rädsla för den tid som var 
kvar av livet. Patienterna upplevde en försämrad livskvalitet på grund av att sjukdomen 
var förknippad till rökning vilket bidrog till känslor av skam och skuld. De upplevde skam 
vid samordning med vårdpersonal och att deras vård skulle påverkas. Trots den negativa 
prognosen fanns det patienter som upplevde att de fick ett nytt perspektiv av livet och 
valde att ta tillvara på den tid de hade kvar.  
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Inledning 
Lungcancer är en av de största orsakerna till dödsfall av cancer i världen, både hos män och 
kvinnor. Etiologin är främst en genetisk och en epigenetisk skada orsakad av tobaksrök. Hälften 
av patienterna som diagnostiserats med lungcancer avlider inom ett år efter diagnosen och för 
5 års överlevnad är det cirka 17 procent i världen (Aytekin et al. 2017).  

I Sverige insjuknar cirka 3000 personer per år av lungcancer. Medelåldern vid diagnos är 70 år 
och mindre än tio procent är yngre än 50 år. Prognosen vid lungcancer är sämre än andra 
cancerformer. Ungefär 10 procent av männen har en överlevnadsprognos på 5 år och siffran 
visar på femton procent hos kvinnor i Sverige. Den negativa prognosen beror på att flertal har 
diagnostiserats med en svår sjukdom samt att endast ett fåtal är tillgängliga för kirurgi som är 
den viktigaste behandlingen. Risken att utveckla lungcancer ökar vid stigande ålder (Ringborg 
et al. 2008). 

 
Bakgrund 
Rökning den största riskfaktorn för att utveckla lungcancer, flera år med aktiv rökning ökar 
risken för att insjunkna i sjukdomen och 80 procent av dödsfallen är orsakade av rökning (Zappa 
& Mousa 2016). Radon är också ett cancerframkallande grundämne som finns i marken och 
som hör till riskfaktorerna i samband med lungcancer. Lungcancer kan också uppkomma på 
grund av yrkesmässiga exponeringar, asbest inom industri, kolväten, utsläpp och 
luftföroreningar. Passiv rökning och genetiska faktorer kan även bidra till uppkomst av 
lungcancer (Zappa & Mousa 2016).  

 

Det finns två former av lungcancer, småcellig lungcancer och icke småcellig lungcancer. Icke 
småcellig är starkt kopplat till cigarrettrökning men Småcellig lungcancer är den vanligaste 
formen av lungcancer hos både rökare och icke-rökare hos män och kvinnor (Zappa & Mousa 
2016). 

 

Småcellig lungcancer är aggressiv och växer fort. Denna form av lungcancer kan redan hunnit 
sprida sig och utvecklat metastaser i kroppen när den upptäcks (Aytekin et al. 2017). 

Icke Småcellig lungcancer delas in i olika stadium. Stadium ett och två är tumören och eventuell 
invaderade lymfkörtlar begränsade till lungan. (Aytekin et al. 2017). Stadium tre har tumören 
redan spridit sig till omkringliggande vävnad eller närliggande lymfkörtlar. Stadium fyra har 
tumören spridits i kroppen och utvecklat metastaser (Aytekin et al. 2017).  
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Symtom 
Vanliga förekommande symtom hos patienter som fått lungcancer är bröstsmärtor, heshet, 
smärtor i skuldror, armregion, svullnad i hals, huvud och armar, samt tal och sväljsvårigheter 
är även vanligt förekommande symtom. Symtom kan även visa sig på hjärna, lever, skelett, 
binjurar och lungor (Serena et al. 2017).  

Patienter med diagnosen lungcancer förlorar aptit, känner sig trötta, utmattade och flera lider 
av hosta och andningssvårigheter. Trötthet är det symtom som patienterna besväras mest av. 
Andningssvårigheter och trötthet gör att patienten upplever att de inte kan utföra normala 
vardagsaktiviteter. På grund av nedsatt aptit har patienterna större risk för att bli undernärda. 
Senare symtom som patienterna besväras av är blodig hosta (Serena et al. 2017). 

 

Diagnos och behandling 
När diagnosen ska ställas utförs alltid en anamnes och en klinisk undersökning. Oftast tillfrågas 
patienten om levnadsvanor och tidigare sjukdomar. Det utförs även en somatisk undersökning. 
Lungröntgen är den viktigaste metoden för att upptäcka sjukdomen. Datortomografi av thorax 
är en rutinmässig utredning vid lungcancer. Magnetisk resonanstomografi av thorax kan 
användas som ett tillägg till datortomografi (Zappa & Mousa 2016). 

Kemoterapi är den första behandlingen vid lungcancer där målet med behandlingen är att 
förbättra överlevnaden och minska sjukdomsrelaterade biverkningar. Adjuvansbehandling 
innefattar strålning, kemoterapi och målinriktade läkemedel för att minska risken för återfall av 
lungcancer (Zappa & Mousa 2016). Radioterapi kan hjälpa till att kontrollera eller eliminera 
tumörer på specifika platser i kroppen. Radioterapi kan också vara en del av palliativ vård för 
att förbättra livskvaliteten hos patienter som inte svarar på kirurgi eller kemoterapi. 
Rehabilitering är också en viktig behandling vid lungcancer och används för att hjälpa patienter 
till en bättre livskvalitet med hjälp av sjuksköterskans stöd (Zappa & Mousa 2016). 

Behandlingen vid Småcellig lungcancer är i första hand cytostatikabehandling. Ibland 
kombineras cytostatikabehandling tillsammans med strålbehandling och det är sällan aktuellt 
med kirurgi vid denna form av cancer. 

Behandling vid icke- småcelling lungcancer kan se olika ut beroende på vilket stadium cancern 
befinner sig i. I stadium ett och två kan patienter behandlas med kirurgi i botande syfte (Aytekin 
et al. 2017). I stadium tre kan patienter ibland botas med cytostatika kombinerat med 
strålbehandling och ibland kan även kirurgi vara aktuellt beroende på tumörens spridning. 
Behandlingen handlar oftast om att lindra patientens symtom och förlänga levnadstiden, inte 
för att bota sjukdomen. Stadium fyra är botande behandling omöjlig. Behandlingen handlar 
endast om att lindra patienten från symtom och bidra till ett förlängt liv (Aytekin et al. 2017). 
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Livskvalitet 
Livskvalitet handlar om en individs tolkning om deras position i livet i samband med kulturen 
de lever i och förhållande till deras mål, normer, besvär och förväntningar. Det är ett begrepp 
som påverkar människans psykologiska hälsa, fysiska hälsa, sociala relationer och personliga 
övertygelser (World Health Organization 2018). Livskvalitet är en personlig upplevelse som 
påverkas av förändringar i en individs livssituation. Från dag till dag kan känslan av livskvalitet 
förändras, speciellt då individen har en allvarlig eller dödlig sjukdom (Gnanarani & Venkatesan 
2016). Hälsa och andra delar av tillvaro som familj, umgänge, fritid, arbete, ekonomi, 
utbildning och boende har betydelse för hur en individ tolkar livskvaliteten (SBU 2012).  

Hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara 
sjukdom. Åtgärder ska inte bara innefatta bedömning av kliniska förändringar utan också 
välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet. WHO utvecklade två instrument för att mäta 
livskvaliteten: WHOQOL-100 och WHOQOL-BREF.  Instrumenten var avsedda att användas 
i olika kulturer, vilket möjliggör jämförelse av olika populationer. Instrumenten innefattar sex 
olika områden (Bowling 2005). 

- Total livskvalitet och allmän hälsa, som handlar om fysisk hälsa som energi, trötthet, 
smärta och obehag, sömn och vila. 

- Psykisk hälsa som innefattar kroppslig bild och utseende, negativa känslor, positiva 
känslor, självkänsla, tänkande, lärande, minne och koncentration.  

- Oberoende som innefattar rörlighet, vardagliga aktiviteter, beroende av medicinska 
ämnen, medicinska hjälpmedels kapacitet. 

- Sociala relationer som innefattar personliga relationer, socialt stöd och sexualitet.  
- Miljö som ekonomiska resurser, frihet, fysisk säkerhet, hälso- och sjukvård, hemmiljö, 

fritid och fysisk miljö. 
- Andlighet och religion (Bowling 2005).  

 
Sjuksköterskans ansvar och kompetens 
Sjuksköterskans uppgift är att bevara det friska hos patienter, vara uppmärksam på att 
identifiera, förebygga hälsorisker och motivera till förändrade levnadsvanor. Sjuksköterskan 
ska uppmana till egenvård, informera och ge stöd till patienter och närstående för att främja 
hälsa och förhindra ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan ser patienten ur en holistisk syn och 
bemöta varje patient individuellt samt kunna förmedla hopp (Svensk sjuksköterskeförening 
2016). 

Enligt Serena et al (2017) Befinner sig patienter med lungcancer i en sårbar och stressande 
situation. Goda och vårdande relationer mellan patienten och sjuksköterskan har betydelse för 
patientens upplevelse av livskvalitet och hälsa. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga 
att bemöta patienter med empati och respekt. Sjuksköterskan har en viktig del i behandlingen 
av patienter med lungcancer. Sjuksköterskan skall skapa tillit och trygghet till patienten och 
informera om sjukdomen, behandlingar och eventuella biverkningar. Det är viktigt att patienten 
känner sig delaktig och hörd (Serena et al. 2017). 

Sjuksköterskan ska utgå från personcentrerad vård när de bemöter en patient. Personcentrerad 
vård handlar om att se patienten ur en holistisk syn samt prioritera och tillgodose sociala, 
psykiska, fysiska och existentiella behov. Det är viktigt att sjuksköterskan respekterar och 
stöttar patienters upplevelser av sjukdomen och ohälsa för att kunna främja hälsa utifrån 
patientens enskilda behov (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 
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I mötet med en patient som drabbats av lungcancer blir sjuksköterskan påmind om sin egen 
sårbarhet och dödlighet, vilket kan upplevas skrämmande och bidra till ångest. För att 
sjuksköterskan ska kunna följa patienten måste de våga erkänna sin egen sårbarhet. 
Sjuksköterskor som inte bearbetar sina egna reaktioner och förhållningssätt till cancersjukdom 
och död kan signalera rädsla för cancersjukdom och hopplöshet inför behandling. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att utrycka sina tankar och känslor med närstående eller 
arbetskollegor för att kunna fortsätta utöva och förbättra omvårdnaden (Almås et al. 2011). 

 

 

Problemformulering 

Patienter med diagnosen lungcancer är en patientgrupp som sjuksköterskor möter i sitt arbete. 
Av de som insjuknar i lungcancer, är rökning den största orsaken, över 80 procent är rökrelaterat 
till sjukdomen, vilket är ett stort problem i samhället. Trots att rökning är en allvarlig riskfaktor 
väljer många ändå att röka. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan får kunskap om 
lungcancer och patienters upplevelser av sjukdomen. Målet är att förebygga att patienter börjar 
röka, samt att de som röker får effektiv hjälp med att sluta röka och därmed undvika och minska 
antal patienter som insjuknar i lungcancer. Det är betydelsefullt för sjuksköterskan att ha 
kunskap om patienter med lungcancer och deras upplevelser av livskvalitet, för att på bästa sätt 
kunna bemöta, stötta och hjälpa patienterna utifrån deras behov och bidra till god livskvalitet 
trots sjukdomen. 

 
Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av livskvalitet vid lungcancer. 
 
 
Metod 
Metoden som används är en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att vetenskaplig 
litteratur sammanställs genom en metodisk sökning. Materialet som samlas in ska sedan 
granskas på ett kritiskt sätt. En utvald vetenskaplig litteratur ska kunna svara på det formulerade 
syftet samt frågeställningen (Forsberg & Wengström 2016).



8 
 

 

Figur 1: De nio stegen för databearbetning enligt Polit och Beck (2012).  

 

Steg ett enligt Polit och Beck (2012) innebar att formulera ett syfte som även kan innehålla en 
frågeställning, (se Figur 1). Syftet med arbetet är att söka kunskap om lungcancer, hur det 
påverkar patienterna och hur sjuksköterskan ska hantera det. Frågeställningar valdes bort då 
syftet var tydligt formulerat. 

Steg två enligt (Polit & Beck 2012) innebar att arbeta fram en sökstrategi, (se Figur 1) två 
databaser valdes. CINAHL och PubMed är de databaser som har de mest relevanta artiklarna 
för ämnet omvårdnad. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska databasen CINAHL vara 
relevant för ämnet omvårdnad och innehålla tidskriftsartiklar. PubMed är också relevant för 
ämnet omvårdnad men innehåller fler artiklar med medicinsk inriktning.   

1. Formulera ett syfte utifrån identifierat 
problemformulering

2. Planera för sökning.  Välja databas och sökord.

3. Söka, identifiera och samla in material 
(doukmentera sökningen)

4.  Undersöka relevans och lämplighet i valt 
material, välja bort irrelevant material.

5. Läsa igenom det valda materialet

6. Granska och samla in information från det valda 
materialet.

7. Sortera informationen från artiklarna

8. Analysera materialet och söka efter teman

9. Sammanställa innehållet 
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Litteratursökning 
 
Inklusionskriterier  

 

Artiklarna ska kunna svara mot syftet, artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska, 
artiklarna ska vara publicerade mellan januari 2007– december 2017. Artiklarna ska vara 
vetenskapligt granskade och artiklarna ska endast handla om lungcancer, inte andra sjukdomar. 

Sökningen av materialet ska genomföras i en elektronisk sökning i databaserna CINAHL och 
PubMed.  

 

Exklusionskriterier  

Artiklarna skulle inte vara review artiklar. 

 

Det tredje steget enligt Polit och Beck (2012) innebar genomförande av databassökningar, 
samla in material och dokumentera sökningen. Först söktes sökorden: Lung neoplasms, Patient 
experience, Patient perception, Quality of life enskilt sedan sammanställdes de och söktes 
tillsammans med termen AND för att få en mer relevant sökning som svarar på syftet.  

I CINAHL söktes Headings termerna: Lung neoplasms och Patient perception, samt Life 
situation och Patient experience i fritext. I PubMed söktes MeSH-termerna: Lung neoplasms, 
Nurse och Patient experience i fritext. 
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Tabell 1: Resultat av databassökning i CINAHL. 2018-09-12 

MH: Major Heading (*): Intern dubblett.  

 

 

 

Tabell 2: Resultat av databassökning i PubMed. 2018-09-12 

 

 

 

 

 

MeSH: Medical subject headings (**) Extern dubblett. 

 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Pubmed Lung neoplasms nurse*( S1) 
 

414 

 

 

  

 

 
patient experience (S2) MeSH 

 

158889 

 

 

  

 

 
(S1) AND (S2) 

 

49 

 

8 (4**) 

             

1 

 

1 

Totalt:   4 1 1 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl Lung neoplasms(S1) MH 12853    

 patient experience(S2) MH 47725    

 patient perception(S3) MH 18120    

 quality of life (S4) MH 61,923    

  (S1) AND (S2) 496 25 (2*) 5 5 

 (S1) AND (S3) 98 8 (2*) 2 2 

 (S1) AND (S4)AND (S2) 118 10(1*) 2 2 

Totalt:   38 9 9 
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Urval 

Urval 1 

Urval 1 sker enligt Polit och Beck (2012) i steg fyra, vilket innebar läsande av artiklarnas titel 
och abstrakt för att se om de var relevanta för syftet och litteraturstudien (se Figur 1). Artiklar 
som inte var relevanta för arbetet valdes bort. I CINAHL framkom 43 artiklar, varav 5 var 
interna, vilket resulterade i 38 artiklar som ansågs relevanta för fortsatt granskning. I PubMed 
framkom 8 artiklar varav 4 var externa dubbletter, vilket resulterade i 4 artiklar. Detta 
resulterade i sammanlagt 42 artiklar. 

Urval 2 

Urval 2 sker enligt Polit och Beck (2012) i steg fem och sex (se Figur 1). 42 artiklar lästes 
separat i sin helhet för att urskilja de som svarade till studiens syfte. Därefter valdes 10 artiklar 
till urval 3 som ansågs relevanta och svarade på syftet samt höll en god vetenskaplig kvalité. 
Totalt valdes 32 artiklar bort på grund av att de inte svarade mot syftet. Artiklar som valdes bort 
fokuserade på anhörig eller personalperspektiv. Några artiklar handlade om behandlingar av 
sjukdomen, kostnadsfrågor inom området samt jämförelser med andra sjukdomar. Författarna 
följde sedan Polit och Beck (2012) granskningsmallar. För de kvalitativa artiklarna användes 
granskningsmallen Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report och för de 
kvantitativa artiklarna användes granskningsmallen Guide to an Overall Critique of a 
Quantitative Research Report för kritisk granskning av artiklarna. Alla 10 artiklarna ansågs vara 
vetenskapligt hållbara.  

Urval 3 

Urval 3 sker enligt Polit och Beck (2012) i steg sju (se Figur 1). Artiklarna lästes grundligt och 
därefter sorterades informationen som var användbart och svarade till syftet. De markerades 
med färgpennor och sammanställdes. 

 

Databearbetning 

Steg åtta innebar analysering av data och sökning efter kategorier (se Figur 1). De tio artiklar 
som återstod efter urval 3 lästes upprepade gånger i sin helhet och individuellt av båda 
författarna för att få en helhetsförståelse av artiklarna. Sedan diskuterade författarna artiklarnas 
resultat och vad som framkom. Om resultatet påvisade olika tolkningar utfördes ytterligare 
granskning av artiklarna för att komma fram till en enad slutsats av artiklarna. Artiklarna 
markerades med olika färger för att de inte skulle förväxlas. Författarna följde Forsberg och 
Wengström (2016) analysarbete där helheten delades in i mindre delar och undersöktes enskilt. 
Författarnas insamlade material lästes noggrant igenom igen, bearbetades för att få fram 
meningsbärande enheter utifrån syftet som sedan bildade kategorier. Det material som hade 
likheter delades in under samma kategori och därefter valdes kategoriernas namn. Detta 
resulterade i fem kategorier och innehållet sammanställdes till ett resultat vilket motsvarade det 
nionde steget enligt Polit och Beck (2012) nio steg (se Figur 1). 
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Forskningsetiska ställningstagande: 

En litteraturstudie baseras på material som utgår från tidigare publicerade studier och inge egna 
uppfattningar och synpunkter får ingå (Forsberg & Wengström 2013). Artiklarna som 
litteraturstudien omfattar ska enligt Polit och Beck (2012) vara godkända av en etisk kommitté. 
Artiklarna som användes redovisas i en artikelmatris, (se Bilaga 1). För att få en objektiv 
översättning från engelska till svenska användes elektroniska lexikon för att uppnå korrekt 
uppfattning av artikelns innehåll. Utvalda artiklar var godkända av en etisk kommitté. 
Författarna har försökt att lägga egen förförståelse åt sidan för att kunna se objektivt på 
granskningen.  
 

 

Resultat 

Tio artiklar inkluderades i resultatet. Fyra artiklar var utförda i Storbritannien, två i Sverige, tre 
i USA samt en i Turkiet. Det framkom tre kvantitativa artiklar och sju kvalitativa artiklar. 
Arbetets resultat presenteras nedan i fem kategorier som beskriver patienters upplevelse av 
livskvalitet vid lungcancer. 
Huvudkategorier 

- Leva med skam och skuldkänslor. 
- Leva med social isolering  
- Intimitet och sexuell påverkan. 
- Att ta tillvara på tiden.  
-  Leva med ångest, oro och rädsla i samband med symtom. 

 

Leva med skam och skuldkänslor 

Patienter med diagnosen lungcancer upplevde skuld och skamkänslor vilket påverkade 
livskvaliteten negativt. Flera av patienterna klandrade sig själva genom skuldbeläggning och 
tankar om att förtjäna denna sjukdom på grund av upplevelsen av att de själva orsakat 
sjukdomen och valt att röka (Dickerson et al. 2012; Lehto 2014). ”I just felt terrible. Terrible 
guilt, look what I’ve done” (Lehto 2014, s. 318). Patienter upplevde skuldkänslor på grund av 
att de kunde ha utsatt familjemedlemmar för fara genom passiv rökning (Dickerson et al. 2012; 
Lehto 2014). “Every time I go see my family I feel guilty” (Lehto 2014, s. 318). 
 
Patienter upplevde svårigheter att tala om sjukdomen på grund av skam och skuldkänslor och 
ansåg att de försökte dölja sina känslor vilket upplevdes påfrestande för livskvaliteten 
(Buchanan et al. 2009; Lehto 2014; Tessler et al. 2011). Ett flertal patienter upplevde skuld på 
grund av att de blev mer beroende av sin partner eller familjemedlemmar, omfattande både 
behov av hjälp med praktiska saker samt omsorg vilket bidrog till att de upplevde försämrad 
livskvalitet (Henoch et al. 2007; Tessler et al.2011).  
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Patienter som vårdades inom hälso- och sjukvård upplevde känslor av att personal skuldbelade 
dem för att ha orsakat lungcancer genom rökning. Patienterna upplevde sig obekväma vid 
samordning med läkare och vårdpersonal på grund av sin bakgrund som rökare. De upplevde 
skuldkänslor och att deras vård skulle påverkas på grund av sjukdomens samband med rökning 
(Lehto 2014). Patienter som inte tidigare varit rökare och diagnostiserats med lungcancer 
upplevde skam och skuldkänslor om att få en diagnos kopplad till rökning. De upplevde 
skamkänslor över att ha en sjukdom som allmänheten förknippade till rökning och därmed 
dömas för att vara rökare vilket bidrog till en upplevelse av försämrad livskvalitet (Lehto 2014). 

 

Leva med social isolering 

Patienterna upplevde att svårighetsgraden och frekvensen av olika symtom varierade intensivt 
från dag till dag. Fysiska symtom bidrog till att patienterna upplevde begränsning i samhället. 
Ett flertal patienter upplevde rädsla för att gå ut för att därigenom bli föremål för 
uppmärksamhet hos allmänheten genom sin hosta, vilket bidrog till social isolering och 
upplevelse av försämrad livskvalitet (Maguire et al. 2014; Molassiotis et al. 2011). Patienter 
upplevde att det ibland var svårt att prata med familj eller vänner via telefonen på grund av 
rädsla för att börja hosta och därmed tvingas avbryta konversationen (Molassiotis et al. 2011). 
”And another thing was if I spoke to anybody on the phone I had to put the phone down because 
I couldn't…I did struggle…it was hard, I couldn't talk” (Molassiotis et al. 2011, s. 2000). 
Patienterna upplevde att hostan påverkade deras relation med partnern. De upplevde att hostan 
störde deras partner under natten vilket bidrog till att de valde att isolera sig och sova i ett eget 
rum. Patienterna upplevde att detta påverkade deras livskvalitet negativt (Molassiotis et al. 
2011; Semiha et al. 2010; Wong et al. 2017).  
Dyspné bidrog till att patienterna upplevde isolering i sitt vardagliga liv, de kunde inte längre 
genomföra aktiviteter som de tidigare deltagit i. De upplevde att funktionsnedsättning bidrog 
till social isolering samt försämrad livskvalitet på grund av att inte längre kunna leva ett normalt 
liv (Henoch et al. 2007; Molassiotis et al. 2011; Semiha et al. 2010). 
 

 

Intimitet och sexuell påverkan 

Enligt Tessler et al. (2011)  upplevde patienter att sexualitet och intimitet var viktigt i deras 
relationer. En del patienter upplevde att sjukdomen bidrog till positiva effekter i förhållande till 
känslomässig intimitet, välbefinnande och ömsesidig uppskattning i relationen. De upplevde 
känslor av närhet till partnern, en känsla som är baserad på empati och att de kunde dela 
personliga känslor med varandra utan att känna sig obekväma. Flera upplevde ett mönster av 
närhet eller känslan av att inte låta makan eller maken gå förbi utan att röra henne/honom på ett 
ömt eller intimt sätt, vilket bidrog till en upplevelse av förbättrad livskvalitet. En del patienter 
upplevde fysisk intimitet som bekräftande, ett sätt att upprätthålla en känsla av normalitet och 
fysisk hälsa. Kramar och känslomässig intimitet från sin partner bidrog till en upplevelse av 
styrka och stöd. ”When we go to bed at night we hug and it just feels like you’re giving each 
other some strength” (Tessler et al. 2011, s. 183). 
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En del patienter upplevde att sjukdomen hade en negativ inverkan på känslomässig intimitet på 
grund av sjukdomens symtombörda. Vissa upplevde att de blev en ökad börda för partnern på 
grund av sjukdomens symtom och deras ökade behov av omvårdnad. Detta bidrog till att 
intimitet och sexualitet minskade vilket påverkade livskvaliteten negativt. Patienter upplevde 
att biverkningar av mediciner blev ett hinder för fysisk intimitet och samlag. Påträngande tankar 
upplevdes också som ett hinder för det sexuella intresset, vilket bidrog till en negativ upplevelse 
av livskvalitet (Tessler et al. 2011). 
 

Att ta tillvara på tiden 

En del patienter upplevde rädsla och oro för sjukdomen och för ett förkortat liv. De upplevde 
att för mycket tid tillbringades i väntan på vård och rädsla inför behandling vilket bidrog till 
upplevelser av försämrad livskvalitet. Osäkerhet och funderingar var känslor patienterna 
upplevde omkring den tid de hade kvar samt hur den sista tiden skulle tas tillvara. Patienterna 
upplevde hopplöshet om att det inte fanns någon möjlig positiv utgång. De upplevde att tiden 
var begränsad vilket bidrog till tankar om att inte vilja dö samt tankar om att lägga sig och inte 
vakna nästa dag, vilket ledde till negativ upplevelse av livskvalitet (Dickerson et al. 2012; 
Henoch et al. 2007; Lövgren et al. 2010). “All I can think about is that I don’t want to die. That 
is what I think about when things are as difficult as that specific time. I thought that if I lie down 
and fall asleep, I will not wake up again“ (Henoch et al. 2007, s. 712). 
En del patienter upplevde att ett positivt tänkande skulle bidra till att fortsätta leva ett normalt 
liv och för att uppnå god livskvalitet. Det fanns patienter som upplevde att de fick en ny syn på 
livet efter att de hade fått beskedet om sin diagnos. De valde att ta tillvara på tiden för att få ut 
så mycket som möjligt av den tid de hade kvar. Patienterna upplevde känslor om att leva i nuet, 
inte tänka på det förflutna eller framtiden och att ta en dag i taget vilket skulle bidra till en bättre 
livskvalitet. Genom att få en obotlig sjukdom upplevde de att de lärt sig att värdesätta tiden och 
vad som är viktigt för god livskvalitet (Dickerson et al. 2012; Henoch et al. 2007; Lövgren et 
al. 2010). “All these experiences teach you to appreciate what is important in life“ (Henoch et 
al. 2007, s. 712). 
 

Leva med ångest, oro och rädsla i samband med symtom 

Patienter upplevde ångest och oro över att ha en dödlig sjukdom. Flera fysiska symtom bidrog 
till en upplevelse av ångest, oro, rädsla samt upplevelse av försämrad livskvalitet. 
Dyspné gjorde att patienter upplevde det svårt att andas vilket bidrog till kraftig ångest för 
förlusten av kontroll som skulle kunna leda till död. De upplevde ständigt rädsla och ångest 
över att vara själva hemma och få andnöd.  Patienterna upplevde att ångest och oro ökade när 
symtombörden ökade och den fysiska funktionen minskade vilket påverkade patienternas 
livskvalitet negativt (Buchanan et al. 2009; Lövgren et al. 2010; Maguire et al. 2014; 
Molassiotis et al. 2011).  
En lång kamp med hosta kunde också leda till att patienterna upplevde ångest och oro för att 
kvävas (Buchanan et al. 2009; Lövgren et al. 2010; Maguire et al. 2014; Molassiotis et al. 2011). 
Hostan bidrog också till att patienterna upplevde rädsla för att vara ute i allmänheten, vilket 
resulterade i känslor av ökad ångest och upplevelse av försämrad livskvalitet (Molassiotis 2007; 
Semiha et al. 2010; Wong et al. 2007). 
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Patienterna upplevde ångest på grund av förändrad kroppsbild, osjälvständighet, låg självkänsla 
och att livet inte längre var värdefullt, detta ledde till en upplevelse av försämrad livskvalitet 
(Buchanan et al. 2009; Henoch et al. 2007; Tessler et al. 2011; Wong et al. 2017). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visade att det uppkom varierande upplevelser hos patienterna då de 
diagnostiserats med Lungcancer som är en dödlig sjukdom, speciellt då upplevelsen är 
förknippad med rökning. Patienterna uttryckte att sjukdomen förändrade deras livskvalitet på 
olika sätt. Berterö et al. (2008) styrker resultatet och anser att patienter med lungcancer 
upplevde att diagnosen var förknippad med skam och skuld i vården och samhället. Patienterna 
upplevde känslor av skuld om att de själva hade orsakat sin sjukdom. Patienter skuldbelade sig 
själva även om de inte varit rökare. Patienternas sociala liv påverkades negativt. Berterö et al. 
(2008) hävdar att förhållanden med vänner var svåra att behålla, eftersom de inte ville att de 
skulle förstå vilken typ av cancerdiagnos de hade. De försökte täcka upp sina symptom och 
andra kroppsliga förändringar. I författarnas resultat framkom det att de upplevde skam och 
skuldbelade sig själva men ingen information kring att de försökte dölja sina symtom, synliga 
kroppsförändringar och att de hade svårt för förhållanden som Beterö et al. (2008) beskriver. I 
författarnas resultat framkom det att social isolering var relaterad till sjukdomens symtombörda, 
inte för att de inte ville att vänner skulle veta om vilken diagnos de hade drabbats av.  
Eftersom patienterna upplevde skam och skuldkänslor som bidrog till försämrad livskvalitet är 
det av betydelse att sjuksköterskan skapar en god och vårdande relation till patienten och 
sjuksköterskan bemötande har betydelse för patientens upplevelse av livskvalitet och hälsa. 
Sjuksköterskans ska bemöta patienten med empati, respekt och har en viktig del i behandlingen 
av patienter med lungcancer. Sjuksköterskan skall skapa tillit och trygghet till patienten och 
informera om sjukdomen, behandlingar och eventuella biverkningar. Det är viktigt att patienten 
känner sig delaktig och hörd (Serena et al. 2017). 

Sjuksköterskan ska utgå från personcentrerad vård när de bemöter en patient. Personcentrerad 
vård handlar om att se patienten ur en holistisk syn samt prioritera och tillgodose sociala, 
psykiska, fysiska och existentiella behov. Det är viktigt att sjuksköterskan respekterar och 
stöttar patienters upplevelser av sjukdomen och ohälsa för att kunna främja hälsa utifrån 
patientens enskilda behov (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

 
I resultatet framkom olika tankar kring sjukdomen och döden, både hopp och osäkerhet. En del 
patienter uttryckte rädsla, oro för sjukdomen och dess behandling samt för ett förkortat liv. En 
del hade positiv attityd som ett sätt för att fortsätta leva ett normalt liv. De tänkte att livet ännu 
inte är slut och att klaga inte skulle bidra till en bättre livskvalitet. De lärde sig att uppskatta det 
som var viktigt i livet och göra sådant de tyckte om. 
Beterö et al. (2008) beskriver att frågor om diagnos, behandling och resultat av behandling 
påverkade patienternas tankar vilket bidrog till osäkerhet. Patienterna upplevde att för mycket 
tid tillbringades i väntan på provsvar och behandlingar. De upplevde rädsla över om det inte 
skulle finnas något botemedel. En del upplevde hopp om att livet skulle fortsätta om de lyckades 
klara av behandlingar och dess biverkningar. Patienterna uttryckte önskningar om en god 
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livskvalitet, planerade för olika aktiviteter och hoppades att de kommer att ha tid att njuta av 
livet utan oro (Berterö et al. 2008). 
I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter upplevde att sexualitet och intimitet var 
viktigt. De upplevde fysisk intimitet som ett bekräftande, ett sätt att upprätthålla en känsla av 
normalitet, fysisk hälsa, styrka och stöd.  En del upplevde att sjukdomen bidrog till positiva 
effekter i förhållande till känslomässig intimitet, välbefinnande och ömsesidig uppskattning i 
relationen. I resultatet framkom det även att patienter upplevde att sjukdomen hade en negativ 
inverkan på den känslomässiga intimiteten på grund av ökad stress, rädsla och skuld. Hulter 
(2014) styrker att individer reagerar olika vid besked om en dödlig sjukdom. Den sexuella 
lusten kan hos en del patienter dämpas, men det sexuella intresset kunde också ökas. 
Sjukdomens symtom bidrog till att patienter kunde dra sig undan från fysisk kontakt, men fler 
upplevde att de istället fick en mer sensuell kontakt vilket bidrog till en förbättrad kontakt med 
varandra. Hulter (2014) beskriver att livskvaliteten blir viktig i livets slutskede och att patienten 
och dennes partner förtjänar att få en professionell omvårdnad och omtänksamhet. 
Ett av de övergripande resultaten var att patienter upplevde ångest och oro, relaterat till sin 
sjukdom. Dyspné gjorde att patienter upplevde det svårt att andas vilket bidrog till kraftig ångest 
och rädsla för förlust av kontroll som skulle kunna leda till död. I resultatet framkom det även 
att hosta var ett symtom som påverkade patienten negativt. Hostan bidrog till sömnstörningar 
och social isolering. 
Resultatets fynd stöds av Stowe och Wagland (2018) där det framkom att effekten av 
andfåddhet hos individerna i studien bidrog till stress, ångest, rädsla och förlust av kontroll. 
Lou et al. (2017) styrker att hosta, andningsproblem och dyspné påverkade patientens 
sömnmönster och bidrog till försämrad livskvalitet. Hantering av andningssymtom och 
sömnbesvär hos patienter med lungcancer kan ha positiv påverkan på livskvaliteten. Att åtskilja 
symtom, sömnstörningar och livskvalitet är av klinisk betydelse, eftersom det möjliggör för 
effektivare symptomhantering.  
Patienters upplevelse av andningsbesvär kan jämföras med besvär som uppstår vid KOL 
(Kronisk obstruktiv lungsjukdom). KOL innebär att patienter hela tiden upplever det svårt att 
andas och orsakas främst på grund av rökning. Fysiska upplevelser är ganska lika vid KOL och 
lungcancer som exempelvis långvarig hosta och dyspné (Ericson et al. 2008). 
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Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet vid lungcancer. 
För att få fram information som svarade på syftet användes framförallt studier med kvalitativa 
artiklar för att få en djupare bild av patienters erfarenhet och upplevelser av sjukdomen. 
Patienterna intervjuades och fick själva berätta sina upplevelser av att leva med sjukdomen. 
Litteraturstudien innehöll även tre kvantitativa artiklar som svarade på studiens syfte. 
Nackdelen med en litteraturbaserad studie är att författarna tolkar andra forskares tolkningar av 
intervjuer, vilket ibland kan missuppfattas. 
Databasen CINAHL valdes till sökningar av vetenskapliga artiklar. Enligt Forsberg & 
Wengström (2016) är databasen CINAHL relevant för ämnet omvårdnad och innehåller 
tidskriftsartiklar. Sökning av artiklar gjordes även i databasen PubMed som också är relevant 
för ämnet omvårdnad men även innehåller ett flertal artiklar med medicinsk inriktning.  
I PubMed fann författarna endast en artikel som var relevant och svarade på syftet, resterande 
artiklar svarade inte på syftet och valdes därför bort. Sökningen innehöll även externa 
dubbletter. 
I CINAHL fann författarna 9 artiklar som svarade på syftet. Sökorden som användes vid 
sökningen gav relevanta artiklar som svarade på syftet. Artikelsökningen begränsades genom 
att välja artiklar som publicerades mellan år 2007-2017 för att öka studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet. 
 Enligt Bergman et al. (2009) har prognosen vid lungcancer de senaste 20 åren förbättrats. Hade 
författarna använt äldre artiklar kunde resultatet blivit mindre trovärdigt på grund av att det hela 
tiden sker förändringar inom symtomlindring och behandling. 
Det var tio artiklar som inkluderades i resultatet. Artiklar var utförda i Storbritannien (n=4), 
Sverige (n=2), USA (n=3) samt Turkiet (n=1). Genom att få kunskap om upplevelser från 
patienter från olika kulturer, bidrog det till ett bredare perspektiv av studiens resultat. 
En kvalitetsgranskning utfördes där författarna följde Polit och Beck (2012) granskningsmallar. 
För de kvalitativa artiklarna användes granskningsmallen Guide to an Overall Critique of a 
Qualitative Research Report och för de kvantitativa artiklarna användes granskningsmallen 
Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report för kritisk granskning av 
artiklarna. Enligt Polit och Beck (2012) ska artiklar vara godkända av en etisk kommitté. Därför 
valdes artiklar som var godkända av en etisk kommitté. Artiklarna som valdes redovisas i en 
artikelmatris.  
Författarna följde Forsberg och Wengström (2016) analysarbete där helheten delades in i 
mindre delar och undersöktes enskilt. Därefter skapades en ny helhet vilket resulterade i fem 
kategorier. För att minska misstolkningar har författarna läst artiklarna flera gånger enskilt och 
sedan tillsammans. Författarna ansåg att studien fick ett djupare innehåll och ökad tillförlitlighet 
på grund av att författarna kunde diskutera med varandra utifrån olika perspektiv. En svaghet 
är att artiklarna är på engelska och översattes till svenska med hjälp av lexikon, vilket kan 
resultera till misstolkning. 
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Klinisk betydelse 

I resultatet framkom att patienter upplever skam och skuldkänslor på grund av en sjukdom som 
är förknippad till rökning. De upplevde känslor av att personal skuldbelade dem för att ha 
orsakat lungcancern genom rökning och upplevde känslor av obehag vid samordning med sin 
läkare och vårdpersonal. Patienterna upplevde även rädsla av att deras vårdkvalitet skulle 
påverkas negativt på grund av sjukdomens samband med rökning.  
Det är viktigt som vårdpersonal att ha förståelse för patienters upplevelser för att på bästa sätt 
kunna bemöta dem utifrån deras behov. Patienterna ska kunna känna tillit och bekvämlighet vid 
samordning med läkare och personal. Patienterna ska inte uppleva att vården kommer att 
påverkas negativt på grund av deras bakgrund som rökare. 
 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 
Framtida forskning skulle kunna handla om utveckling om hur sjuksköterskan ska bemöta 
patienter med lungcancer och hur patienterna ska kunna få uppleva bekvämlighet och tillit till 
vårdpersonal vid samordning. 
 

 

Slutsats 

Patienter med diagnosen lungcancer upplever försämrad livskvalitet på grund av symtomens 
börda som leder till social isolering, ångest, oro, rädsla över den tid som är kvar. Patienterna 
upplevde att de blev mer beroende av sin omgivning vilket fick dem att känna sig osjälvständiga 
samt upplevelse av sänkt självkänsla. Patienterna upplevde en försämrad livskvalitet på grund 
av att sjukdomen var förknippad med rökning vilket bidrog till känslor av skam och skuld. De 
upplevde skam vid samordning med vårdpersonal och rädsla av att deras vård skulle påverkas 
på grund av upplevelsen att de orsakat sjukdomen själva. Trots den negativa prognosen fanns 
det patienter som upplevde att de fick ett nytt perspektiv av livet och valde att ta tillvara på den 
tid de hade kvar, att värdesätta saker de tyckte var roligt, familj och vänner. En del patienter 
upplevde att deras förhållanden påverkades positivt genom mer fysisk beröring och en 
ömsesidig kontakt. Det förekom även negativa upplevelser kring intimitet och sexualitet. 
Patienterna upplevde att den sexuella kontakten minskade på grund av sjukdomens 
symtombörda. 
 

 

 

 



19 
 

Referenslista 

 
*=Referenser från litteraturstudiens resultat. 
 
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (2011). Klinisk Omvårdnad. 2. uppl. Stockholm: 
Liber. 
 
Aytekin et al. (2017). Outcomes after lobectomy and pneumonectomy in lung 
cancer patients aged 70 years or older. Turkish Journal of Medical Sciences, (47), 307-312. 
 
Bergman, B., Klominek, J. & Nyman, J. (2009). Lungcancer. I. Sandström, T. & Eklund, A. 
(red.). Lungmedicin. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, 119-134. 
 

Berterö, C., Vanhanen, M. & Appelin, G. (2008). Receiving a diagnosis of inoperable lung 
cancer: patients' perspectives of how it affects their life situation and quality of life. Acta 
Oncologica, 47(5), 862-869. 

 

Bowling, A.  (2005). Measuring Health: A Review of Quality of Life Measurement Scales. 
McGraw-Hill Education 

 

Buchanan, D., Milroy, R., Baker, L., Thompson, A-M. & Levac, P. (2009). Perceptions of 
anxiety in lung cancer patients and their support network. Support care cancer, (18), ss. 29–36. 

 

*Dickerson, S., Abu Sabbah, E., Ziegler,P., Chen, H., Steinbrenner, L. & Dean, G. (2012). The 
Experience of a diagnosis of advanced Lung Cancer: Sleep Is Not a Priority When Living My 
life. Oncology Nursing forum, (39)5, 492-499. 

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2008). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning.  4. uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Gnanarani, J. J., & Venkatesan, L. (2016). The palliative care needs, quality of life and coping 
strategies among oncology patients and end stage organ disease. Asian Journal of Nursing 
Education & Research, 6(3), 371-376. 

 



20 
 

*Henoch, I., Bergman, B., & Danielson, E. (2007). Dyspnea experience and management 
strategies in patients with lung cancer. Psycho-Oncology, 17(7), 709-715. 

 

Hulter, B. (2014). Sexualitet. I. Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.). Omvårdnadens grunder: Hälsa 
och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 581-610.  

 

*Lehto, R. H. (2014). Patient views on smoking, lung cancer, and stigma: A focus group 
perspective. European Journal of Oncology Nursing, 18(3), 316-322. 
 
Lou, V., Chen, E., Hong, J., Zhou, Z.,  Zhu, J., Li, G., & He, Y. (2017). Respiratory Symptoms, 
Sleep, and Quality of Life in Patients With Advanced Lung Cancer. Journal of Pain and 
Symptom Management.  2017 (53), 250-256. 
 
*Lövgren, M., Hamberg, K. & Carol Tishelman. (2010). Clock Time and  Embodied  Time 
Experienced  by  Patients  With  Inoperable Lung Cancer. Cancer Nursing, 33(1), 55-63. 
 
*Maguire, R., Stoddart, K., Flowers, P., Mc Phelim, J. & Kearney, N. (2014). An Interpretative 
Phenomenological Analysis of the lived experience of multiple concurrent symptoms in 
patients with lung cancer: A contribution to the study of symptom clusters. European Journal 
of Oncology Nursing, 18(3), 310-315. 
 
*Molassiotis, A., Matthew, L., Ellis, J., Wagland, R., Bailey, C., Lloyd-Williams, M., 
Tishelman, C. & Jaclyn Smith. (2011). The experience of cough in patients diagnosed with lung 
cancer. Support Care Cancer, 19(12), 1997-2004. 
 
Polit, F.D. & Beck, C. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 
nursing practice. 9. uppl. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Ringborg, U., Henriksson, R. & Friberg, S. (2008). Onkologi. 2. uppl. Stockholm: Liber. 
 
*Semiha, A., Gulbeyaz, C., Adnan, A., Kursat, O. & Zehra, D. (2010). Quality of life, 
symptom experience and distress of lung cancer patients undergoing chemotherapy. European 
Journal of Oncology Nursing. 14(5), 400-409. 
 
*Serena, A., Dwyera, A.,Peters, S. & Eicherac, M. (2017). Feasibility of advanced practice 
nursing in lung cancer consultations during early treatment: A phase II study. European Journal 
of Oncology Nursing, (29), ss. 106-114.  
 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2012). Viktigt med svårt att 
mäta livskvalitet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering.  

https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-
livskvalitet/  [2018-10-15] 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/14623889
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14623889
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14623889/14/5
https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap--praxis/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svart-mata-livskvalitet/


21 
 

 

Stowe, E. & Wagland, R. (2018). A qualitative exploration of distress associated with episodic 
breathlessness in advanced lung cancer. European Journal of Oncology Nursing, (34), ss. 76-
81. 
 
Svensk Sjuksköterskeförening. (2016). Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk 
Sjuksköterskeförening 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/ssf-om-
publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf 
[2018-10-15] 

*Tessler Lindau, S.,  Surawska, H., Paice, J. & R. Baron, S. (2011). Communication about 
sexuality and intimacy in couples affected by lung cancer and their clinical‐care providers. 
Psycho- Oncology, 20(2), 179-185. 

 

*Wong, M., Paul, S., Cooper, B., Dunn, L., Hammer, M., Conley, Y., Wright, F., Levine, J., 
Walter, L., Cartwright, F. & Miaskowski, C. (2017). Predictors of the multidimensional 
symptom experience of lung cancer patients receiving chemotherapy. Supportive care in 
cancer, 25(6), 1931-1939. 
 

Zappa, C. & Mousa, S. (2016). Non-small cell lung cancer: current treatment and future 
advances. Translational Lung Cancer Research. All right reserved, 5(3), 288-300. 
 
World health organization. (2018). WHOQOL: Measuring quality of life 
http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/ [2018-10-14]

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lindau%2C+Stacy+Tessler
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Surawska%2C+Hanna
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Paice%2C+Judith
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Baron%2C+Shirley+R
http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/


22 
 

 

 

 

Matris 
författare 

Årtal Titel Syfte Metod Huvudresultat 
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Milroy, R., 
Baker, L., 
Thompson, A-
M. & Levac, P. 

 

UK 

2009 Perceptions of 
anxiety in 
lung cancer 
patients and 
their support 
network 

Syftet var att belysa 
lungcancerpatienters 
ångest, fysiska symptom, 
prestationsstatus och 
uppfattning om ångest 
inom sitt stödnätverk 

Metod: Kvantitativ metod. Prospektiv studie 

Urval: Konsekutivt urval. 

Datainsamling: Totalundersökning. 

Antal deltagande: 170 st. 

Bortfall: 0 st. 

Patienter upplevde att ångest påverkade 
livskvaliteten och symtombörden. 

Dickerson, S., 
Abu Sabbah, E.,  
Ziegler, P.,  
Chen, H.,  M. 
Steinbrenner, L. 
& Dean, G. 

USA 

2012 The 
Experience of 
a Diagnosis of 
Advanced 
Lung Cancer: 
Sleep Is Not a 
Priority When 
Living My 
Life 

Syftet var att belysa 
upplevelser av 
sömnstörningar hos 
patienter med ny 
diagnostiserade Icke-
småcellig lungcancer. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Hermeneutik.  

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer. 

Antal deltagande: 26 st. 

Bortfall: 0 st. 

Patienterna upplevde sömnbesvär på grund av 
tankar och oro kring sjukdomen, vilket även 
påverkade det vardagliga livet genom att bidra 
till bristande energi i vardagen. 
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Henoch, I.,  

Bergman, B. 

& Danielson, 

E. 

 

Sweden 

2007 Dyspne 
experience 
and 
management 
strategies in 
patients 
with lung 
cancer. 

Syftet med studien var att 
belysa patientens 
upplevelse av dyspné och 
deras strategier för att 
hantera dyspné. 

Metod: Kvalitativ metod. Innehållsanalys. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Semi-strukturerad intervju. 

Antal deltagande: 21st. 

Bortfall: 1 st. 

Patienter upplevde att dyspné påverkade 
livskvaliteten. Patienten upplevde förlust av 
självständighet och begränsning i det vardagliga 
livet. 

 

Lehto, R. 

 

USA 

2014 Patient 

views on 

smoking, 

lung cancer, 

and stigma: 

A focus 

group 

perspective 

Syftet var att belysa en 

patientfokusgrupps 

upplevelse av lungcancer 

i relation till upplevd 

stigmatisering av en 

sjukdom som är relaterad 

till rökning. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: Fokusgruppsstudie. 

Datainsamling: Semi-strukturerad intervju. 

Antal deltagande: 11 st. 

Bortfall: 6 st. 

Patienter med lungcancer upplevde skam, 
psykologisk sjuklighet, social isolering och 
belastning till följd av att ha en sjukdom som är 
associerad till rökning. 
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Hamberg, K. & 

Carol 

Tishelman.  

 

Sweden 

2010 Clock  Time  and  

Embodied  Time 

Experienced  by  

Patients  With  

Inoperable 

Lung Cancer 

Syftet var att belysa hur 

patienter som är 

diagnostiserade och 

lever med ooperativ 

lungcancer upplever 

tiden. 

Metod: Kvalitativ metod, longitudinell 

studie. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Antal deltagande: 53 st. 

Bortfall: 31 st. 

Patienter upplevde att de hade en begränsad 

livstid vilket bidrog till upplevelse av påverkad 

livskvalitet, både negativt och positivt. 

Maguire, R. 

Stoddart, K., 

Flowers, P., 

Mc Phelim, J. & 

Kearney, N. 

 

UK  

 

2014 An Interpretative 

Phenomenological 

Analysis of the 

lived experience 

of multiple 

concurrent 

symptoms in 

patients with lung 

cancer: A 

contribution to the 

study of symptom 

clusters. 

 

Syftet var att belysa 

lungcancer patienters 

upplevelser av flera 

samtidiga symptom för 

att få förståelse för 

upplevelsen av 

symtomkluster. 

 

Metod: Kvalitativ studie med en 

tolkningsfenomenologisk analys. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer 

Antal deltagande: 10 st. 

Bortfall: 0. 

 

Patienter upplevde att flera symtom 

tillsammans bidrog till en upplevelse av 

försämrad livskvalitet. 
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Matthew, L., 

Ellis, J., 

Wagland, R., 

Bailey, C.,  

Lloyd-Williams, 

M., Tishelman, 

C. & Jaclyn 

Smith 

UK 

2011 The experience of cough in patients 

diagnosed with lung cancer 
Syftet var att belysa 

patientens 

upplevelse av hosta 

vid lungcancer. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Antal deltagande: 26 st. 

Bortfall: 7 st. 

Patienter med lungcancer upplevde 

symtomet hosta som en begränsning i 

det sociala livet, där skam, ilska, smärta 

irritabilitet och ångest uppkom. Hostan 

påverkade patientens sömnkvalitet och 

bidrog till förändringar i humöret. 

Semiha, A., 

Gulbeyaz, C., 

Adnan, A., 

Kursat, O. & 

Zehra, D. 

 

Turkey 

2010 Quality of life,symptom  

experience and distress 

of lung cancer patients undergoing 

chemotherapy 

Syftet var att belysa 

patienters livskvalité 

och symptom efter 

kemoterapi. 

Metod: Kvantitativ studie  

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Fråge- formulär. 

Antal deltagande: 154. 

Bortfall:8 st. 

Patienter som behandlas med 

kemoterapi upplevde begränsningar på 

grund av symptom och störningarna i 

livskvaliteten. 
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 Surawska, H., Paice, 

J. & R. Baron, S. 

USA 

 

2011 Communication about sexuality and intimacy in 

couples affected by lung cancer and their clinical‐

care providers 

Syftet var att 

belysa patientens 

upplevelser av 

kommunikation 

om intimitet och 

sexualitet i 

samband med 

lungcancer. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Kvotprov. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

 intervjuer. 

Antal deltagande: 34 st. 

Bortfall: 0 st. 

Ett flertal Patienter upplevde 

att cancer bidrog till en 

negativ inverkan på 

känslomässig intimitet men 

vissa upplevde att det 

påverkade livskvaliteten 

positivt. 

 Wong, M., Paul, S., 

 Cooper, B., Dunn, L., 

 Hammer, M., Conley, 

Y., 

 Wright, F., Levine, J., 

 Walter, L., 

Cartwright, F. & 

 Christine Miaskowski. 

 

2017 Predictors of the multidimensional symptom 

experience of lung cancer patients receiving 

chemotherapy. 

 

Syftet var att 

belysa 

lungpatienters 

symtom och 

riskfaktorer som 

förknippas med 

ökad 

symptombörda en 

vecka efter 

behandling med 

kemoterapi. 

Metod: Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: 

Frågeformulär. 

Antal deltagande: 145 st. 

Bortfall: 15 st. 

Patienterna upplevde trötthet, 

brist på energi som kunde 

bidra till utmattning. De 

upplevde smärta, 

förstoppning, sömnbesvär 

samt problem med sexuellt 

intresse eller aktivitet. 
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