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Sammanfattning 
Bakgrund: Prognosen för lugncancer är dålig, mindre än 15 % av de diagnostiserade 

överlever efter 5 år. Lungcancer upptäcks ofta i ett sent skede vilket är en bidragande 

faktor till den låga överlevnadschansen. Upplevelserna bland patienterna kan skilja sig 

mycket. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att drabbade av 

lungcancer. Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie där databaserna Cinahl 

och PubMed användes för att identifiera artiklarna. Sökningarna identifierade totalt åtta 

artiklar som samtliga har kvalitetsgranskats. Tre av artiklarna var kvalitativa och fem 

var kvantitativa. Artiklarna analyserades och tio kategorier identifierades. Resultat: 

Bland de emotionella upplevelserna var väntan på utgång en stor orohetsfaktor. Oro för 

sina anhöriga ledde till att patienterna ofta undanhöll sin diagnos. En stor anledning till 

upplevd oro var att de kände en osäkerhet inför framtiden. Skuldkänslor uppkom på 

grund av patienterna kände att de själva orsakat sin diagnos. I och med att lungcancer 

kan förebyggas upplevde många patienter stigmatisering. Samhällets och vårdgivarnas 

syn på diagnosen inverkade stort på patienterna. Att få behålla sitt dagliga liv var av stor 

vikt för de drabbade. Kunskapen om sin sjukdom underlättade för en del patienter i 

deras sjukdomstillstånd. Många kände dock att informationen de gavs var för knappt 

och detta inverkade på deras välmående. Slutsats: Att leva med lungcancer påverkar 

patienten både fysiskt och psykiskt. Patienten oroar sig mycket för sina anhörigas 

upplevelser som kan ha en större inverkan på patienten än dennes egna upplevelser. 

Eftersom diagnosen är starkt kopplad till rökning känner sig många patienter 

stigmatiserade. Patienterna strävade efter att få bibehålla sitt vanliga liv så långt som 

möjligt. 
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Lungcancer, patient, omvårdnad, upplevelser. 
 
  

i 
 



  
 

Innehåll 
1. INLEDNING ________________________________________________________ 1 
2. BAKGRUND________________________________________________________1 
2.1. Lungcancer _________________________________ Error! Bookmark not defined. 
2.2. Symtom, utredning och behandling ____________ Error! Bookmark not defined. 
2.3. Att drabbas av en allvarlig sjukdom___________________________________ 2 
2.4. Omvårdnad av lungcancer patienter___________________________________3 
3. TEORETISK REFERENSRAM________________________________________3 
3.1. Lidande___________________________________________________________3 
3.1.1. Sjukdomslidande__________________________________________________ 4 
3.1.2. Vårdlidandet_____________________________________________________ 4 
3.1.3. Livslidandet______________________________________________________ 4 
3.2. KASAM__________________________________________________________ 4 
3.2.1. Begriplighet______________________________________________________ 5 
3.2.2.Hanterbarhet______________________________________________________5 
3.2.3. Meningsfullhet____________________________________________________ 5 
3.3. Stigamtisering_____________________________________________________ 5 
4. PROBLEMFORMULERING__________________________________________6 
5. SYFTE_____________________________________________________________6 
6. METOD____________________________________________________________7 
6.1. Inklusionskriterier och exklusionskriterier_____________________________ 7 
6.2. Sökingsförfarnade__________________________________________________7 
6.3. Kvalitetsgranskning_________________________________________________8 
6.4. Dataanalys________________________________________________________ 8 
6.5. Forskningsetiskt resonemang_________________________________________9 
7. RESULTAT________________________________________________________10 
7.1. Väntan skapar oro__________________________________________________10 
7.2. Oro för anhöriga___________________________________________________10 
7.3. Oro för framtiden___________________________________________________11 
7.4. Rädsla___________________________________________________________ 11 
7.5. Depression________________________________________________________12 
7.6. Skuld____________________________________________________________ 12 
7.7.Stigmatisering______________________________________________________12 
7.8. Strävan efter det normala____________________________________________ 13 
7.9. Fysiska symtom____________________________________________________ 13 
7.10. Upplevelsen av brist på information___________________________________14 
8. DISKUSSION______________________________________________________14 
8.1. Metoddiskussion__________________________________________________ 14 
8.2. Resultatdiskussion_________________________________________________17 
8.3. Klinisk applicerbarhet_____________________________________________ 20 
8.4. Förslag till fortsatt forskning________________________________________21 
9. SLUTSATS________________________________________________________21 
10. Referenser________________________________________________________ 22 
Bilagor 
Bilaga 1- Sökmatris 
Bilaga 2- Granskningsmallar 
Bilaga 3- Artikelmatris

ii 
 



  
 

1. INLEDNING 
Lungcancer är en allvarlig sjukdom med dålig prognos (Cancerfonden, 2013). Vi har 

stött på diagnosen lungcancer i vardagen och i våra familjer och vänskapskretsar. Det är 

även en stor sannolikhet att vi under vår utbildning kommer stöta på denna 

patientgrupp. Genom  detta vill vi därför utforska ämnet för att få en uppfattning om 

vad dessa personer går igenom för att kunna ge en bättre individanpassad vård. 

 
2. BAKGRUND 
2.1. Lungcancer 
I Sverige insjuknar ca 3500 människor per år i lungcancer. Prognosen för diagnosen är 

dålig, medianöverlevnaden är runt 6 månader och 5-årsöverlevnaden är knappt 15 

procent (Bergman, 2011). Det finns två sorters lungcancer, småcellig och icke-

småcellig. I gruppen icke-småcellig lungcancer ingår typerna skivepitelcancer, 

adenokarcinom, storcellig cancer och adenoskvamös cancer. Den vanligaste orsaken till 

diagnosen är tobaksrökning. Ca 90 % av de som insjuknar i lungcancer är eller har varit 

rökare under sin livstid. Ca 25 % av icke-rökare som insjuknar har varit utsatta för 

passiv rökning (Bergman, Klominek & Nyman, 2009).   

 

2.2 Symtom, utredning och behandling 
Symtomen som uppstår varierar och beror på om cancern är lokalt belägen eller om den 

har spridit sig till intilliggande organ. Vanliga symtom som uppstår vid en primärtumör 

är hosta, hemoptys (blodhosta), dyspne (andfåddhet) och thoraxsmärta. Vid 

fjärrmetastater beror symtomen på vilket organ det har infiltrerat. Lungcancer som 

upptäcks av en slump på hälsokontroller har bäst prognos för överlevnad eftersom 

cancern oftast är i ett tidigt skede då.  

 

Vid utredning av lungcancer görs först en slätröntgen av lungan. Oftast kompletteras 

slätröntgen av en datortomografi för att se storlek av tumören och eventuell inväxt mot 

utrymmet mellan lungorna. Andra undersökningar kan vara bronkoskopi och 

finnålspunktioner genom bröstkorgsväggen. Undersökningarna strävar efter att 

diagnostisera typ av cancer, storlek och eventuell inväxt av tumören (Griph & Ström, 

2008). De vanligaste behandlingarna är cytostatikabehandling, strålbehandling och 

operation. Behandlingsmetod beror på typ av cancer och utbredningen. Behandlingen 
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involverar svåra biverkningar. Vanliga biverkningar är matstrupsinflammation, 

pneumoni som kan leda till lungfibros, håravfall, illamående och kräkningar. 

En del av de komplikationer som kan uppstå är tillstånden: Myastent syndrom och 

Syndrome of inapproriate ADH secretion (SIADH). Myastent syndrom leder till svaghet 

i främst stora muskelgrupper som de i låren, bålen och överarmarna. SIADH leder till 

hyponatremi och kan framkalla symtom som svaghet, illamående, nedsatta mentala 

funtioner och i allvarliga fall epileptiska anfall, förrvirring och koma (Griph & Ström, 

2008). 

 

Med lungcancer följer en rad efterverkningar. Förutom symtomen från sjukdomen och 

biverkningar från behandlingen finns det mångaa påverkande faktorer för patienter med 

lungcancers välmående. Patienten kan reagera på olika sätt med olika 

försvarsmeknaismer och det är viktigt kunna identifiera  och acceptera dessa. Ångest 

och oro är vanligt bland. Även ekonomiska och sociala problem kan uppstå med en 

sådan tung sjukdomsform. Patienter kan behöva andligt stöd, eller få konsultera med en 

psykolog. Det är en sjukdom som är besvärlig från början till slut men symtombilden 

ändras. Mot slutet råder smärta, aptitlöshet och slemhet. Fastän patienten ofta är 

medvetadesänkt ska symtom lindras för dennes välmående men även för den anhöriga 

kan det vara en lättnad att se patienten få lindrig för sin smärta och symtombild (Griph 

& Ström, 2008). 

 

2.3. Att drabbas av en allvarlig sjukdom 
Att gå från att vara sig själv i sitt dagliga liv till att gå till rollen som en patient kan 

inverka på människans livsvärld. (Eriksson, 1994). Människans vanor och dagliga liv 

kan förändras. Det är genom vår kropp som vi lever, genom kroppen som vi får tillgång 

till vårt liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Således ändras tillgången till livet när 

kroppens förutsättningar ändras, när människan drabbas av en sjukdom. Att drabbas av 

en allvarlig och livshotande sjukdom är en livsavgörande händelse, men olika 

sjukdomar kan uppfattas på olika sätt. Cancer förknippas ofta med död och smärta. Att 

insjukna i cancer innebär för många att de för första gången blir medvetna om sin egen 

dödlighet (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 
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2.4. Omvårdnad av patienter med lungcancer 
Förmågan att klara av sin nya livssituation är en viktig aspekt när man ska vårda en 

patient med lungcancer. Målet med omvårdnaden är att lindra patienternas hela 

problembild så att de kan behålla så mycket de kan av sina vardagsrutiner (Larsson, 

2009). Kunskap kring sjukdomens och behandlingens biomedicinska delar är en viktig 

del av sjuksköterskans ansvarsområde. Men för att kunna behandla varje unik individ 

krävs kunskap från det narrativa paradigmet (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Detta fås 

genom att samtala med patienten, utreda dennes tankar kring sitt sjukdomstillstånd samt 

att ta del av vad som är meningsfullt för den individuella patienten inför mötet med 

döden. Samtalet om döden kan uppfattas som svårt för patienten och upplevs sällan som 

positivt även om sjuksköterskan leder samtalet med respektfullhet och gemenskap 

(Lindqvist & Rasmussen, 2009). Lungcancer har för de flesta en dödlig utgång och det 

kan ibland gå fort från det att patienten fått sin diagnos tills han eller hon ligger inför 

döden. Det är vanligt att symtombilden ändras under patientens sjukdomstid. Det är 

därför av stor vikt att lyssna till patienten och följa upp de förändringar som sker. I 

samband med att patientens symtombild förändras kan även dennes livssyn ändras. 

Detta är av vikt för sjuksköterskan att förstå för att kunna skapa en omvårdnadsprocess 

som ser till helheten (Lindqvist & Rasmussen, 2009).   

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
Att drabbas av en sjukdom inverkar på patientens livsvärld. Med en tung diagnos som 

lungcancer uppstår lidandet i olika former hos patienten. 

 

3.1. Lidande 
Begreppet patient betyder ursprungligen den lidande (Eriksson, 1994). Detta begrepp 

har på senare dagar ersatts med begrepp som klient och kund. Lidandet finns dock kvar, 

inte lika mycket av ett begrepp men som människans verklighet. Enligt Eriksson (1994) 

kan en patient uppleva tre former av lidande: 

Sjukdomslidande – det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. 

Vårdlidande – Det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen. 

Livslidande – Det lidande som upplevs i relation till det egna unika livet, att leva eller 

inte leva. Insikten om den absoluta enskildheten och därmed ensamheten.  
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3.1.1. Sjukdomslidandet 

Sjukdomslidande består av två delar. Den kroppsliga smärtan som är orsakad av den 

sjukdom patienten lider av. Även behandlingen patienten genomgår kan orsaka smärta. 

Därefter kommer det själsliga och andliga lidandet. Detta lidande förorsakas av de 

upplevelser av förnedrig, skam och skuld som patienten erfar i relation till sin sjukdom 

eller behandling. Det kan antingen orsakas av patienten själv eller av vårdpersonalen. 

Även benämningar på ett sjukdomstillstånd kan bringa förnedring så som 

benämningarna steril och invalid (Eriksson, 1994). 

 

3.1.2. Vårdlidandet 

Aspekterna som ingår i vårdlidandet är kränkning av patienten, fördömelse, 

maktutövning och utebliven vård. Att en patients värdighet blir kränkt är den vanligaste 

formen av vårdlidande, då fråntas patienten möjligheten att fullt ut vara en människa. 

Det kan ske genom nonchalans eller slarv gällande intima frågor och vårdåtgärder. 

Vårdpersonal kan ha en uppfattning om hur en idealpatient ska vara, och om de sedan 

möter en patient som inte lever upp till den bilden så kan de reagera med fördömelse.  

Att utöva makt innebär att beröva den andre på sin frihet. Det kan antingen ske direkt 

eller indirekt. När personen med makt inte tar patienten på allvar utövas makt över 

honom eller henne. På grund av bristande förmåga att se och bedöma patienten kan 

vården utebli. Det kan handla om allt från små företeelser till direkt medveten vanvård 

(Eriksson, 1994). 

 

3.1.3. Livslidande 

När en människa blir sjuk tas det invanda livet ifrån henne. Vardagen vänds upp och ner 

och lidandet inverkar på hela livssituationen. Ett livslidande kan vara ett hot mot 

människans totala existens. Livslidandet är det lidande som relaterar till allt det som 

innebär att leva, att vara en människa. Att vara medveten om sin förestående död, men 

inte veta när, är ett oerhört lidande (Eriksson, 1994).  

 

3.2. KASAM 
Då patientens livsvärld påverkas av dess sjukdomstillstånd kan vardagen uppfattas som 

kaotisk och i oordning. Patietens känslan av sammanhang i sin livsvärld kan påverkas 

och det inverkar på dennes välmående. KASAM, känslan av sammanhang, är ett 
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begrepp som skapades av Aaron Antonovsky i slutet på 1970-talet och består av tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

3.2.1. Begriplighet 

Begreppet begriplighet syftar på i vilken utsträckning en individ upplever inre och yttre 

stimuli som begripbara, om de förstår informationen som ordnad, sammanhängande och 

strukturerade eller som kaotisk, oordnad och slumpmässig. En individ med hög känsla 

av begriplighet förväntar sig att det han eller hon kommer att möta ska vara förutsägbart 

eller om de möter överraskningar att de åtminstone ska gå att ordna och förklara 

(Antonovsky, 2005). 

 

3.2.2. Hanterbarhet 

Hanterbarhet syftar på i vilken grad en individ upplever att han eller hon har resurser 

tillgängliga som kan hjälpa dem att möta de krav som ställs av de stimuli som 

förekommer. En person med hög grad av hanterbarhet känner sig inte som ett offer eller 

känner sig orättvist behandlad (Antonovsky, 2005). 

 

3.2.3. Meningsfullhet 

Detta begrepp syftar på i vilken utsträckning en individ upplever att dess liv har en 

känslomässig innebörd samt att en del av de problem och krav som han eller hon utsätts 

för är värda att investera sin energi i och att bli engagerade i. En person med hög grad 

av meningsfullhet ser utmaningar istället för bördor och drar sig inte för att konfronteras 

med dessa utmaningar. En sådan person är inställd på att det finns en mening med 

utmaningen och att göra sitt bästa för att komma igenom den med sin värdighet i behåll 

(Antonovsky, 2005). 

 

3.3. Stigmatisering 
Större delen av de patienter som har lungcancer har utvecklat diagnosen på grund av 

rökning. Då rökning är ett aktivt val finns det risk att patienten känner sig stigmatiserad. 

Stigmatisering innebär ett nedvärderande utpekande mot grupper eller personer som 

avviker från samhällsnormen. Goffman (2011) definierar stigma som ett djupt 

misskrediterande attribut hos en individ.  Stigmatiseringen av en individ reducerar 

honom eller henne till att vara endast det som stigmat symboliserar (Goffman, 2011). 
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Ordet stigma skapades för att beteckna kroppsliga tecken som visade något ovanligt 

eller nedsättande hos en person och därmed sänka dennes moraliska status. Dessa 

tecken skars eller brändes in i kroppen för att visa att personen ifråga var en slav, en 

brottsling, en förrädare eller dylikt. Tecken var till för att andra skulle kunna undvika 

den stigmatiserade individen. I nutid avser nu oftast stigmatiseringen själva olycksödet 

och mindre fokus läggs vid de kroppsliga kännetecknen (Goffman, 2011).  

Den sociala miljön i samhället avgör vilka egenheter hos en person som klassas som 

vanliga eller avvikande. När en främling dyker upp ges han eller hon en kategori 

beroende på vilket första intryck människorna runt omkring får om individen. Om det 

sedan framgår att främlingen har någon negativ egenskap som gör honom eller henne 

olik de andra i deras kategori reduceras de i de omgivandes medvetande till utstötta 

människor som inte är fulländliga. Eftersom individen som blir stigmatiserad lever i 

samma sociala miljö som de andra upplever förmodligen han eller hon själv också att de 

inte är jämnvärda med de andra på grund av sin avvikelse. När en individ har dessa 

känslor om sig själv uppstår med stor sannolikhet tankar om att de andra inte kommer 

att acceptera den stigmatiserade individen och att de andra inte kommer att umgås med 

honom eller henne på en jämställd nivå. Det uppstår då troligen också tankar om skam 

inför sin egen ofulländlighet (Goffman, 2011).    

 

4. PROBLEMFORMULERING 
I Sverige diagnosticeras ca 3500 människor om året med lungcancer. Den 

predominerande faktorn till denna diagnos är rökning. Eftersom diagnosen är så pass 

allvarlig, 5-årsöverlevnaden är knappt 15 procent (Bergman, 2011) och oftast upptäcks i 

ett sent skede är patienterna i stort behov av omvårdnad då patienten påverkas av både 

sjukdomen och behandlingen. Då patienternas upplevelser kan variera är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om hur denna situation erfars. Detta kan i 

sin tur leda till ett ökat sjukdomslidande för patienten (Eriksson, 1994). Kunskap från 

denna studie kan komma att användas för att lättare anpassa omvårdnaden utifrån 

patientens behov. 

 

5. SYFTE 

Att beskriva vuxna patienters upplevelser av att vara drabbade av lungcancer.  

 

6 
 



  
 

6. METOD 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie som bygger på analyserad forskning. 
 

6.1. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
Artiklarna som valdes ut skulle vara peer-reviewed, vilket innebär att artikeln har 

granskats av erfarna forskare som bedömer artikelns kvalitet, både vetenskapligt och 

innehållsmässigt (Universitetsbiblioteket, Linneuniversitetet, 2012). I databasen 

PubMed finns inte möjligheten att välja peer-reviewed så dessa artiklar fick istället 

kontrolleras i databasen Ulrichsweb. Den databasen innehåller information om artiklar 

som är publicerade i en vetenskaplig tidsskrift och därför är kontrollerade. Artiklarna 

skulle vara på engelska eller svenska och ha publicerade under 2000-talet för att 

bedömmas som aktuell forskning. Artiklar som exkluderades var sådana som handlade 

om barn eller anhöriga då ett patientperspektiv var det som söktes. 

 

6.2. Sökningsförfarande 
Systematiska sökningar utfördes med stöd av Forsberg & Wengströms (2013) 

beskrivning av hur sökningsförfarandet ska gå till, i Cinahl och PubMed där Headings 

och svensk MeSH användes för att fasställa sökord. I de fall där databasernas inte hade 

några förslag på söktermer gjordes en fritextsökning eller en kombination mellan 

databasernas söktermer och fritext. Detta för att säkerställa att alla artiklar som svarade 

på syftet hittades. Sökorden som användes i Cinahl var: lung neoplasms (med explode 

och Psychosocial Factors), experience*, patient*, attitude to illness (med explode) och 

living with. Trunkering användes för att söka på alla böjningar och ändelser på de valda 

sökorden för att utvidga sökningen (Östlundh, 2012). Sökorden som användes i PubMed 

var: Lung cancer, experience, patient, attitude to illness, living with och attitude. Alla 

sökorden söktes var för sig för att sedan kombineras med AND, se bilaga. Att söka med 

AND innebär att söka enligt boolesk söklogik där ordet AND kopplar ihop sökorden 

och gör att databasen söker på dokument där alla sökorden förekommer (Östlundh, 

2012).  

 

Abstrakten lästes i de artiklar med titlar som verkade ha resultat som svarade mot syftet. 

De artiklar med abstrakt som svarade mot syftet lästes sedan igenom (Bilaga 1). Artiklar 

som svarade på syftet gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

7 
 



  
 

6.3. Kvalitetsgranskning 
Åtta artiklar svarade på syftet och kvalitetsgranskades. Artiklarna granskades med hjälp 

av granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar (Bilaga 2) av 

Forsberg och Wengström (2013). Artiklarna granskades individuellt av respektive 

författare för att sedan diskuteras igenom gemensamt för att uppnå konsensus om 

kvalitet på respektive artikel. Kvaliteten på artiklarna delades in i hög, medel och låg. 

Diskussionen centrerades kring frågorna i granskningsmallarna med fokus på syfte, 

urvals- och datainsamlingsmetod, analysmetod samt den etiska diskussionen. Efter 

kvalitetsgranskningen värderades alla artiklarna till hög kvalitet. Av de artiklar som 

användes för litteraturstudien var tre artiklar kvalitativa och fem var kvantitativa. 

 

6.4. Dataanalys 
Varje artikel analyserades var för sig av författarna med inspiration av Friberg (2012a) 

och Axelsson (2008). Analysen påbörjades genom att författarna läste igenom artiklarna 

flera gånger med fokus på deras resultat för att bilda en uppfattning om innehållet. 

Analysen innebar att utifrån studiens syftet se resultaten som en helhet som sedan bröts 

ned till delar som bildade en ny helhet (Friberg, 2012b). Detta gjordes genom att 

resultat identifierades enskilt av respektive författare som svarade mot studiens syfte. 

Författarnas resultat jämfördes sedan gemensamt och diskuterades igenom så att 

konsensus uppnåddes. Utsagorna gavs sedan koder och kategorier av båda författarna 

tillsammans. Utsagorna gavs en kod för att tydliggöra innehållet. Koderna som 

behandlade samma ämne samlades sedan i kategorier, exempel på detta nedan i tabellen. 

(Forsberg och Wengström, 2013). Tio kategorier framkom ; Väntan skapar oro, oro för 

anhöriga, oro för framtiden, rädsla, depression, skuld, stigmatisering, strävan efter det 

normala, fysiska symtom och upplevelse av brist på information. 
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Exempel på analysprocessen: 

Utsaga Kod Kategori 

Patienterna upplever 

mycket lång väntan på 

behandling och upplever 

att väntan kan göra 

sjukdomen värre. 

Den långa väntan 

uppfattades som svår 

och ökade chansen för 

försämring. 

Väntan svapar oro 

Patienterna upplevde 

skuldkänslor eftersom de 

var eller hade varit 

rökare. De upplevde 

skuldkänslor för att de 

inte hade tagit kontakt 

med sjukvården tidigare. 

Patienterna upplevde 

skuldkänslor eftersom 

de ansåg att de hade 

orsakat sjukdomen. 

Upplevelse av skuld 

Trots att det finns många 

olika känslor och 

upplevelser av att leva 

med lungcancer kunde 

allt sammankopplas till 

att patienterna ville leva 

som vanligt. 

Patienterna ville leva 

sitt liv som vanligt. 

Strävan efter det normala 

Patienterna använde 

kunskap om diagnosen 

för att lättare hantera sitt 

sjukdomstillstånd  

Okunskap leder till att 

patienterna mår sämre 

Upplevelsen av brist på information 

 

6.5. Forskningsetiskt resonemang 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska alla artiklar som ingår i en systematisk 

litteraturstudie ha ett etiskt godkännande eller övervägande. De menar även att alla 

resultat skall närvara oavsett om de stöder forskarens åsikt eller ej. I denna 

litteraturstudie har därför alla inkluderade artiklar varit godkända av en etisk kommitté 

eller innefattat en etisk diskussion. Vi har tydliggjort vår förförståelse och undvikit att 

denne influerat vilka resultat som inkluderats (Forsberg & Wengström, 2013). 
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7. RESULTAT 
Resultatet består av tio beskrivande kategorier; Väntan skapar oro, oro för anhöriga, 

oro för framtiden, rädsla, depression, skuld, stigmatisering, strävan efter det normala, 

fysiska symtom och upplevelsen av brist på information. 

 

7.1. Väntan skapar oro 

Patienterna upplevde en lång väntan på diagnos och beskrev vad de upplevde som en 

försening av diagnosen som oroande och svår att acceptera. Den allmänna synen var att 

om sjukdomen hade blivit diagnosticerad tidigare så hade utgången kunnat vara bättre, 

sjukdomen hade kanske inte haft lika lång tid att utvecklats och kunde ha varit lättare att 

behandla. Denna väntan ledde till att patienterna levde i rädsla både över att få 

diagnosen och att inte veta om sjukdomen skulle gå att bota eller inte (Ellis, Lloyd-

Williams, Wagland, Bailey & Molassiotis, 2012; Berterö, Vanhanen & Appelin, 2007). 

Tidsperioden mellan diagnos och behandling upplevdes av patienterna som alldeles för 

lång och avgörande för utgången av behandlingen. Även här förekom det tankar om att 

den långa väntan kunde ha en negativ effekt på behandlingen eller att det kanske kunde 

börja bildas metastaser (Berterö et al., 2007). Patienterna önskade att 

sjukvårdspersonalen skulle ha mer förståelse över att väntan kunde medföra lidande för 

dem (Hoogerwerf, Ninaber, Willems & Kaptein, 2012).  

 

7.2. Oro för anhöriga 

En vanlig upplevelse hos patienterna var att de upplevde oro för sina anhöriga. De var 

oroliga för den smärta deras anhöriga upplevde i samband med att patienten hade 

drabbats av lungcancer (Hoogerwerf et al., 2012). Patienterna oroade sig även över hur 

deras barn eller gamla föräldrar skulle reagera på diagnosen samt hur de anhöriga skulle 

klara av att hantera situationen, inte bara under tiden av sjukdom utan också efter att 

patienten hade dött. Det här upplevdes som särskilt plågsamt av patienterna eftersom de 

inte kunde stödja sina anhöriga efter döden (Berterö et al., 2007). Patienterna tänkte på 

hur deras anhöriga upplevde tiden av sjukdomen och tänkte även ofta på de anhörigas 

behov. Vissa patienter oroade sig över att de tänkte för mycket på sitt tillstånd och inte 

gav sina anhöriga tillräckligt med uppmärksamhet (Tessler-Lindau, Surawska, Paice & 

Baron, 2010). En del patienter kände även att de skulle bli en börda för sina anhöriga 

om de inte kunde bibehålla sin självständighet fram till döden (Berterö et al., 2007). 
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För att skydda sin anhöriga undanhöll en del patienter dåliga nyheter för att inte utsätta 

dem för mer oro eller så väntade de på ett bra tillfälle att ge de anhöriga de dåliga 

nyheterna (Berterö et al., 2007). Detta innebar att patienterna ständigt blev tvungna att 

balansera behovet av att skydda sina anhöriga, så att de skulle kunna hantera 

sjukdomsperioden och den efterföljande döden, med deras eget behov av support, så att 

patienterna också skulle kunna hantera situationen (Berterö et al., 2007). Många 

patienter uttryckte att kommunikationen med partnern hade blivit mer vaksam till följd 

av behovet att skydda sin partner från mer rädsla och stress (Tessler-Lindau et al., 

2010). 

 

7.3. Oro för framtiden 

Upplevelsen av osäkerhet inför framtiden var vanlig hos patienter med lungcancer. De 

upplevde att hela deras värld hade vänts upp och ner och var nu fylld av rädsla och 

osäkerhet (Ellis et al., 2012). Patienterna uttryckte att osäverheten var svår att hantera. 

Frågor om diagnosen, behandlingen och utgången av behandlingen upptog kontinuerligt 

deras tankar och frambringade osäkerhet (Berterö et al., 2007). Upplevelse av osäkerhet 

var den största faktorn till känslan av oro hos många av patienterna. Denna osäkerhet 

skapade ångest hos dem och sänkte deras livskvalitet (Sarna et al., 2004; Berterö et al., 

2007). Patienterna upplevde att de inte förstod varför de hade blivit sjuka, de ansåg att 

de helt enkelt hade haft otur (Hoogerwerf et al., 2012). Många rapporterade att de 

upplevde osäkerhet och blev förvirrade när symtomen ändrades eftersom de oftast inte 

förstod vad förändringarna innebar (Ellis et al., 2012). De upplevde att de inte fick 

tillräckligt med hjälp att hantera den osäkerhet de kände inför framtiden (Sanders, 

Bantum, Owen, Thornton & Stanton, 2009). 

 

7.4. Rädsla 

Bland de högst rankade psykologiska symtomen var rädsla för metastaser, rädsla för 

utrednings test, rädsla för återfall och rädsla för cancerspridning de vanligaste (Sarna et 

al., 2004). Sjukdomen gjorde dem inte bara rädda för sjukdomsrelaterade aspekter utan 

även vardagliga så som sexuellt samliv (Tessler-Lindau et al., 2010). Rädslan av att 

framkalla fysisk eller emotionell smärta under samlivet var påtagligt. Inte alla patienter 

upplevde att de var emotionellt påvervade. Men den vanligaste emotionella påverk an 

var kupplevelsen av rädsla. (Hoogerwerf et al., 2012). Sjukdomstillståndet påverkar det 

fysiska mycket kraftigare (Franceschini et al., 2012). Vissa patienter beskrev en rädsla 
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för döden, men att det inte var den största faktorn. Det var inte en känsla som hängde 

över dem. (Berterö et al., 2007).  

 

7.5. Depression 

Många av patienterna visade tecken på klinisk depression. Ifall patienterna haft en 

MDD (major depression disorder) innan de blivit diagnostiserade med lungcancer var 

sannolikheten att drabbas av en depression efter sin diagnos stor (Sanders et al., 2009).  

Andra aspekter som påverkade depressionen var hur lång tid som förflutit sedan de 

erhållit sin diagnos, det sociala stödet och huruvida de förnekade sitt sjukdomstillstånd 

eller ej (Gonzalez & Jacobsen, 2010).  Tanken på döden gjorde de flesta deltagarna 

deprimerade, men det inte rädslan för sin egen död, utan känslan av att lämna alla nära 

och kära när de går vidare (Berterö et al., 2007). 

 

7.6. Skuld 

Skuldkänslor över sjukdomen var vanligt förekommande hos de av patienterna som 

hade varit eller var rökare och hos de som hade bott tillsammans med rökare i många år. 

De kände skuld eftersom de ansåg att de själva hade orsakat sjukdomen, att det var 

deras fel. Andra skuldbelagde sig själva för att de inte hade sökt sjukvård tidigare utan 

istället väntat och hoppats att symtomen skulle försvinna (Berterö et al., 2007). Känslan 

av skuld var förknippad med patienternas upplevelser av att lungcancer var värre än 

andra typer av cancer eftersom den kunde ha förebyggts genom att inte röka 

(Hoogerwerf et al., 2012). Skuldkänslorna gjorde att de undanhöll vilken typ av diagnos 

de hade. Relationer med vänner var därför svåra att upprätthålla eftersom patienterna 

inte ville att vännerna skulle förstå vilken typ av cancer de hade och de försökte även 

dölja sina symtom och andra kroppsliga förändringar som synliggjorde deras tillstånd 

(Berterö et al., 2007). 

 

7.7. Stigmatisering 

Upplevelsen av att diagnosen lungcancer var förknippad med skuld och skam i 

samhället, inom sjukvården och bland människorna runt omkring dem var vanligt 

förekommande. De upplevde att det fanns en negativ attityd till lungcancer eftersom den 

ansågs som självpåverkad. Patienterna kände att de tilläts prata om cancer med sina 

anhöriga men upplevde att de inte kunde prata om sin specifika diagnos utan att känna 

sig stigmatiserade. Patienterna hade en stark känsla av skam över sin diagnos och ibland 
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trodde de att även deras anhöriga skulle stigmatiseras om omgivningen kände till 

diagnosen (Berterö et al., 2007). Stigmatiseringen visades leda till ökade 

depressionssymtom hos patienterna (Gonzalez & Jacobsen, 2010). Några av patienterna 

upplevde sjukdomen som ett straff och en del kände sig isolerade som följd av sin 

diagnos (Sarna et al., 2004). 

 
7.8. Strävan efter det normala 

Patienterna beskrev påverkan på vardagen på olika sätt med individuella erfarenheter 

och känslor men alla visade samma sak, de ville fortsätta leva ett normalt liv. 

Patienterna och deras familjer visste att de var sjuka men de undvek ämnet för att få ha 

ett normalt liv. De drabbade upplevde att det var svårt att be sina anhöriga om hjälp med 

vardagliga aktiviteter och även svårt att erkänna för sig själva att de faktiskt var sjuka 

och inte längre klarade av ett dagligt liv på samma sätt. Det var inte bara de fysiska, 

aktiviteterna de ville upprätthålla normalt, utan hur de i deras närhet betraktade dem. De 

ville fortfarande ha en mening med livet, få känna sig viktiga och behövda och inte 

istället bli identifierade med sin sjukdom. Att kunna fortsätta sina liv normalt gav 

patienterna en känsla av kontroll och trygghet (Berterö et al., 2007). De kände att deras 

värld hade blivit upp – och nervänd och att försöka behålla normaliteten i deras vardag 

ökade känslan av kontroll och osäkerheten minskade (Ellis et al., 2012). Det patienterna 

upplevde att de behövde allra mest hjälp med var de dagliga aktiviteterna (Sanders et 

al., 2009) 

 

7.9. Fysiska symtom 

De vanligaste och besvärligaste symtomen som patienterna upplevde var; trötthet, 

smärta, andningssvårigheter och insomnia (Franceschini, Jardim, Godoy-Fernandes, 

Jamnik och Lopes-Santoro, 2012 & Tessler-Lindau et al., 2010). Patienterna upplevde 

att den fysiska förändringen hade en negativ påverkan på deras livskvalitet (Sarna et al., 

2004). Dessa symtom påverkade de fysiska och de funktionella delarna av vardagen. 

Patienterna upplevde att ju värre symtomen var desto sämre livskvalitet hade de 

(Franceschini et al., 2012). Symtomen påverkade många delar av vardagen men hade 

speciellt inverkan på det fysiska samlivet med partnern. Dessa symtom tillsammans 

med biverkningarna från behandlingarna var det största hindret för fysisk intimitet. De 

fysiska symtomen påverkade patienternas samliv med partnern i större utsträckning än 

de psykiska symtomen.  Att få ett minskat samliv var en av de största negativa 
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aspekterna i det sociala samlivet (Sarna et al., 2004). Patienterna upplevde även att det 

var väldigt svårt att hantera att symtomen ändrades och att detta hade en negativ 

påverkan på deras livskvalitet (Ellis et al., 2012). De visste inte om det var bieffekter av 

behandlingen, infektioner, att deras sjukdom blivit värre eller om det inte ens hade med 

cancern att göra. Detta var svårast att hantera i slutet av livet när symtomen blev allt 

flera och mer uttalade.  

 

7.10. Upplevelsen av brist på information 

Flera av patienterna beskrev att de hade velat ha en bättre information från vårdgivarna. 

Huruvida informationen handlade om deras sjukdomstillstånd eller vad som kan tyckas 

som småsaker runtomkring så kände de att de inte hade fått den informationen som de 

behövde (Sanders et al., 2009). Informationsbehovet kan jämföras med en sorts 

hantering av sjukdomen. När patienterna inte var passiva utan väldigt aktiva i sin 

sjukdom och ställde frågor angående behandlingar, biverkningar och 

sjukdomsutveckling användes detta för hantering av sjukdomstillståndet. Detta gav dem 

en känsla av kontroll över situationen (Ellis et al., 2012).  

 
8. DISKUSSION 
8.1. Metoddiskussion 
Språken för inklusionskriterierna var svenska och engelska vilket är de språk som 

författarna behärskar. Norska och danska kunde ha inkluderats men då inte tillräcklig 

kunskap om språken förekom hade forskningen ej kunnat tydas på ett korrekt sätt och 

därmed exkluderades dessa. Genom att exkludera studier skrivna på andra språk än 

svenska och engelska fans risk att aktuell forskning gick förlorad som kunde bidragit till 

litteraturstudien (Polit & Beck, 2012). För att täcka in relativt aktuell forskning valdes 

årtalsbegränsningen 2000-2013. Östlundh (2012) menar att vetenskapligt material är en 

färskvara och att en avgränsning i tid kan vara att föredra. Om det däremot inte finns 

omfattande forskning inom området är en årtalsbegränsning inte att föredra eftersom 

publicerat material utanför tidspannet går förlorat (Axelsson, 2008). Lungcancer är 

ovanligt hos barn och då barns upplevelser skiljer sig från vuxnas exkluderades barn 

från studien. Då syftet utgår från patientens perspektiv valdes även artiklar om 

anhörigas upplevelser bort. 
 

Sökningarna gjordes i Cinahl och PubMed då dessa databaser innehåller studier 

gällande omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Ifall sökningen hade gjorts i fler 
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databaser kunde evetuellt fler artiklar som svarade till syftet identifierats. Detta kan ses 

som en svaghet men enligt Forsberg & Wengström (2013) är PubMed och Cinahl de två 

vanligaste databaserna att använda inom omvårdnadsforskning och då ansågs dessa 

databaser täcka forskning relevant för syftet. För att fastställa att sökningen i 

databaserna blev noggranna användes subject headings och svensk MeSH för att få fram 

sökord (Östlundh, 2012). Då alla sökord inte fanns användes en fritextssökning för att få 

med alla artiklar som svarade på syftet och för att inte vara alltför specifika och därmed 

riskera att missa artiklar. Detta styrks av Axelsson (2008). För att täcka in alla varianter 

av ett sökord användes trunkering för att få alla böjningar på ett ord (Östlundh, 2012).  

En sökning enligt boolesk söklogik utfördes med operatorn AND vilket innebär att 

databasen söker på alla artiklar som innehåller de valda sökorden, vilket ses som en 

styrka enligt Östlundh (2012) eftersom det ger ett mer relevant urval av artiklar.  

Sökningen hade kunnat utföras med operatorn OR men denna sökning hade kunnat ge 

artiklar som endast innehåller ett av sökorden och därför valdes istället operatorn AND.  

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats i litteraturstudien för att få ett 

bredare perspektiv vilket är en styrka enligt Forsberg och Wengström (2013). Fördelen 

med att inkludera både kvantitativ och kvalitativ forskning är att då täcks syftets alla 

delar in. Om bara kvantitativ forskning hade valts hade inte en lika djup beskrivning av 

patienternas upplevelse erhållits och om bara kvalitativ forskning hade valts hade de 

mer fysiska aspekterna av diagnosen missats. Detta ökar överförbarheten eftersom 

litteraturstudien beskriver båda perspektiven och därför kan överföras till andra grupper 

och situationer enligt Lundman och Graneheim (2008). 

 

Då både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick i litteraturstudien användes två olika 

granskningsmallar som var anpassade efter artiklarnas ansats, det vill säga för en för de 

kvalitativa och en för de kvantitativa. Dessa granskningsmallar hämtades från Forsberg 

och Wengström (2013) (Bilaga 2). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani kan ett 

poängsystem sättas på granskningsmallarna för att klassificera artiklarna i grupper. En 

fördel med poängsättning är att det pekar ut brister i kvaliteten och en nackdel är att det 

kan ge en felaktig bild om precisionen i kvalitetsbedömningen. I denna studie användes 

därför inte ett poängsystem. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enskilt för att 

sedan diskuteras och komma fram till konsensus detta styrks av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) som menar att artiklarna bör granskas av fler än en person för att 

resultatets trovärdighet ska öka. 
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En del av analysen gjordes först enskilt vilket ger en styrka eftersom det ger en större 

bild av vad artiklarnas resultat innehåller. Carlsson (2008) menar att tillförlitligheten i 

resultaten kan påverkas av insamlarens kunskap och kompetens, därför har artiklarna i 

denna litteraturstudie först analyserats av båda författarna var för sig för att ge en större 

bild av resultatet och sedan sammanfogats. Eftersom varje författare kom fram till ett 

resultat  som skilde sig något ifrån varandra kunde skillnaderna diskuteras och 

sammanfogas. En naiv läsning gjordes för att bli bekant med artiklarnas innehåll 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna analyserades först var för sig med 

inspiration av Friberg (2012a) och Axelsson (2008) vilket innebar att resultatet utifrån 

syftet sågs som en helhet som sedan bröts ner i delar för att till sist skapa en ny helhet. 

Resultaten identifierades enskilt och jämfördes och diskuterades för att nå konsensus. 

Resultatens omgivande text behölls för att inte förlora kontexten. Om kontexten skulle 

förlorats hade det kunnat ge upphov till bias som skulle sänka litteraturstudiens 

trovärdighet (Friberg, 2012a). Koderna, kategorierna och teman fastställdes 

tillsammans.  

 

De valda artiklarna skulle vara granskade av en etisk kommitté eller innefatta ett etiskt 

övervägande för att visa att etiska överväganden har gjorts. Detta styrks av Forsberg och 

Wengström (2013) som betonar det etiska övervägandet som en viktig del i en 

systematisk litteraturstudie. De beskriver även att god etik innebär att forskaren ska 

söka etiskt tillstånd vid en etisk kommitté och visa omsorg för att inte skada deltagarna. 

I några av artiklarna stod det inte utskrivet ifall ett etiskt övervägande hade gjorts och i 

de fallen lästes artiklarna ett flertal gånger för att avgöra om det fanns ett etiskt 

övervägande inkluderat. Detta kan ses som en svaghet i artiklarna då det inte med 

säkerhet gick att fastställa att ett etiskt övervägande faktiskt hade gjorts. Forsberg och 

Wengström (2013) menar även att alla resultat ska inkluderas i litteraturstudien oavsett 

om de stöder författarnas åsikter eller ej. Därför vidtogs extra uppmärksamhet när 

resultaten samlades in för att undvika att resultat gick förlorade och detta ses som en 

styrka i litteraturstudien då det ökar trovärdigheten eftersom aspekter är presenterade 

som både stödjer och inte stödjer författarnas åsikter. Polit och Beck (2004) menar att 

överförbarhet innebär hur väl man kan överföra en kontext till en annan. Utifrån 

resultatet i denna litteraturstudie kan oron och påverkan på vardagen överföras till andra 
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kontexter, eftersom både emotionella upplevelser och påverkan på vardagen 

förekommer hos patienter med andra terminala sjukdomar. 

 

8.2. Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att vara drabbade 

av lungcancer. Patienterna oroade sig mycket över sina anhöriga, de var rädda för hur de 

anhöriga skulle klara att hantera patientens sjukdomstillstånd och efterföljande död samt 

var rädda för att bli en börda. En del patienter undanhöll dåliga nyheter från sina 

anhöriga för att skydda dem, vilket påverkade deras kommunikation negativt 

(Hoogerwerf et al., 2012; Berterö et al., 2007). Osäkerheten till följd av sjukdomen var  

svår att hantera för patienterna. De upplevde att många frågor upptog deras tankar och 

att de inte visste hur framtiden skulle se ut (Ellis et al., 2012; Berterö et al., 2007). 

Patienterna upplevde att diagnosen lungcancer hade en negativ bild i samhället. Den 

negativa bilden ledde till att patienterna upplevde skam och skuldkänslor inför sin 

diagnos (Hoogerwerf et al., 2012; Berterö et al., 2007). En vanlig upplevelse var att 

patienterna ville leva ett så normalt liv som möjligt. De ville behålla sin autonomitet och 

inte bli identifierade med sin sjukdom (Ellis et al., 2012; Berterö et al., 2007). 

Patienterna upplevde att de inte fick tillräckligt med information om sitt tillstånd. En del 

patienter använde information som ett sätt att hantera sin sjukdom (Sanders et al., 2009; 

Ellis et al., 2012). 
 
Att undanhålla informationen kan leda till en bristande kommunikation mellan patienten 

och de anhöriga och kan innebära ett ökat livslidande eftersom de upplever en press 

över att hemlighålla delar av sitt liv med de anhöriga. Enligt Berterö et al. (2007) 

undanhöll patienter dåliga nyheter från sina anhöriga för att skydda dem. Arman-

Rehnsfeldt och Rehnsfeldt (2006) menar att även anhöriga undviker att tala om dåliga 

upplevelser och sjukdomen för att skydda sig själva och den sjuke patienten. Wright, 

Watson och Bell (2002) menar att patienter kan reagera mer på sina familjers reaktioner 

till sjukdomen än sina egna. Familjernas föreställningar och reaktioner på sjukdomen 

kan ha inverkan på patientens beslut om att inleda eller skjuta upp behandling. De har 

även inverkan på hur patienten upplever allvaret bakom sin sjukdom eller sina symtom, 

hur väl patienten följer ordinationer samt hur pass belåten patienten är över 

behandlingsresultaten. De menar även att denna påverkan på familjen kan leda till att 

patientens enda sätt att reagera på bördan och sorgen är att se sin egen död som det enda 
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som kommer att kunna tillåta familjen att gå tillbaka till ett normalt liv (Wright, Watson 

& Bell, 2002). 

 

Osäkerheten ledde till ångest hos patienterna och sänkte därmed deras livskvalitet.   

Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjukdom drabbar hela människans existens och 

att världen och de drabbades liv förändras allteftersom sjukdomen sätter villkoren för 

deras existens.  Att finnas till i världen är att existera, att vara på väg mot en framtid. 

Tiden fram till döden utgör existensen. Allt detta ifrågasätts när människan drabbas av 

en allvarlig sjukdom (Arman-Rehnsfeldt & Rehnsfeldt, 2006).  Detta stödjer Eriksson 

(1994) som beskriver att hotet av en kommande död blir ett stort lidande. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om detta existentiella lidande för att kunna ge en 

god vård. Lidande kan lindras genom en vänlig blick, att röra vid patienten eller 

uttrycka medlidande. Detta är enligt Eriksson (1994) kärlekshandlingar och behöver 

uttryckas kontinuerligt.  

 

Antonovsky menar att en människa aldrig är helt frisk eller helt sjuk utan ständigt rör 

sig mellan dessa två poler. En stark känsla av sammanhang ökar möjligheten att ha tera 

utmaningar.  En sjukdom kan därmed ses som en utmaning som patienten inte kan klara 

när denne inte upplever KASAM. Enligt Antonovsky finns det tre friskfaktorer för att 

en människa ska uppleva känsla av sammanhang; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. En patient som upplever osäkerhet upplever tillvaron som oförklarlig 

och kaotisk och upplever därför inte sin tillvaro som begriplig (Langius-Eklöf, 2009). 

När en patient således har tappat sin känsla av sammanhang uppstår ett lidande för 

patienten. 

 

Patienterna upplevde att diagnosen lungcancer hade en negativ bild i samhället. Den 

negativa bilden ledde till att patienterna upplevde skam och skuldkänslor inför sin 

diagnos. Dessa resultat stämmer överens med Chapple, Ziebland och McPherson (2004) 

resultat som beskriver hur vänner och bekanta till patienten undvek kontakt och att 

stigmatiseringen skapas genom kopplingen mellan rökning och lungcancer. Denna 

koppling gjorde att sjukdomen ansågs som självförvållad. Även om vissa av patienterna 

inte hade rökt tidigare var sjukvården av den åsikten att sjukdomen var orsakad av 

rökning (Chapple et al., 2004). Att sjukvården hade en sådan inställning bidrog till att 

patienterna kände skam inför sin sjukdom och trodde att andra kommer ha samma 
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inställning. Att undvika att diskutera de frågor som berör en patients skuld och skam i 

samband med deras sjukdom och behandling är vanligt (Eriksson, 1994). Dessa känslor 

uppstår när människan gestaltas som något mindre och sämre än vad hon själv hade 

hoppats på, patienten når inte upp till sina egna ideal. Att samtidigt få vetskap att ens 

sjukdom kan vara förorsakad av att man inte levt rätt skapar ett illabefinnande hos 

patienten.  Det kan vara svårt för patienten att dölja tecken på sjukdomen. Behandlingen 

leder ofta till håravfall, ärr eller andra kroppsliga förändringar som kan bidra till 

stigmatiseringen (Chapple et al., 2004). Detta utmärker patienten i samhället på ett 

negativt sätt, patienten avviker från normen och ses som en mindre värd människa 

(Goffman, 2011).  Ifall en patient upplever stigmatisering eller ej beror patientens egna 

synsätt på sjukdomar, de anhörigas synsätt på sjukdomen och hur de personer patienten 

kommer i kontakt med ger uttryck för dennes sjukdom. Att besitta en icke önskvärd 

egenskap har alltid fått människor att uppmärksamma den individen. Egenskaperna 

upplevs endast som oförenliga när det inte stämmer överens med hur en typ av individ 

ska vara (Goffman, 2011). Som sjuksköterska måste man vara uppmärksam på en 

patients upplevelser och förändringar på grund av sjukdomen för att sedan kunna 

erbjuda stöd då stigmatiseringen annars kan leda till att patienter inte uppsöker det stöd 

de egentligen vill ha (Chapple et al., 2004)  

 

När människan blir sjuk upplever denne en påverkad livssituation, ett livslidande 

uppstår (Eriksson, 1994). När en patient upplever en förändrad livssituation krävs tid för 

att denne åter ska hitta ett sammanhang. När patienten därför inte får behålla sin 

normalitet i vardagen så känner denne ett lidande. När vi står inför vår död och vårt 

lidande blir gränsen mellan vår existens och vår frihet uppenbar (Schuster, 2006). 

Patienterna upplever en osäkerhet över deras framtid och deras frihet har tagits ifrån 

dem. För att skapa en känsla av kontroll vill de inte behöva tänka på sin sjukdom utan 

behålla normaliteten. Travelbee menar att det är sjuksköterskans uppgift att ge stöd till 

patienten i dennes lidande och hjälpa patienten att hantera sitt lidande och om möjligt 

finna mening i det (Rooke, 1995). När patienten inte kan finna en mening med sin 

sjukdom kan normaliteten ses som en hanterbarhetsstrategi. Patienten för en kamp 

mellan motstånd och accepterande, där normaliteten är ett motstånd mot sjukdomen 

(Holmdal, 1990). Samtidigt kan patienten inte låta sjukdomen ta över dess liv utan 

måste sträva efter att behålla någon form av normalitet i vardagen (Holmdal, 1990). Det 
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är alltså en balansgång, patienten måste acceptera sin sjukdom och sina begränsningar 

men samtidigt se de möjligheter som finns. 

En del patienter använde information som ett sätt att hantera sin sjukdom. När 

sjuksköterskan inte lyckas se vad en patient behöver leder det till utebliven vård 

(Eriksson, 1994).  Detta leder till ett vårdlidande för patienten då denne kan känna sig 

kränkt och maktlös inför sjuksköterskan. Information om sjukdom, diagnostik och 

behandling har visat sig reducera patientens upplevelser av oro och ängslan och ökar 

deras tillit till vården (Thor, 1989 & Birgegård, 2008). För vissa patienter kan 

informationen däremot bidra till ökad ångest och rädsla. De känner att de inte kan 

hantera informationen, att den blir en belastning för dem istället (Milberg, 2008). Att ge 

spontan information till patienten under ett samtals gång visar på respekt gentemot 

patienten (Birgegård, 2008). Patienterna vill ha information som hjälper dem att anpassa 

sig till förändring, att leva med osäkerheten, att skapa strategier för hur de ska hantera 

situationen och som hjälper dem att aktivt delta i sin egen rehabiliteringsprocess (Thor, 

1989). En anledning till att så många patienter upplever att de inte har fått information 

kan vara att de inte har förstått eller kunnat ta till sig den information de fått. Som 

sjuksköterska är det viktigt att säkerställa att informationen ges på ett sätt som patienten 

kan förstå och att patienten inte är påverkad på ett sätt att han/hon inte kan ta emot 

informationen när den ges. 

 

8.3. Klinisk applicerbarhet 
Sjuksköterskan bör ha en djupare insikt gentemot patienters känslor och upplevelser 

gällande att vara drabbad av lungcancer då denna insikt kan medföra ett större 

förtroende och trygghetskänsla hos patienten. Sjuksköterskan kan använda denna 

litteraturstudie för att ge en bättre anpassad omvårdnad utifrån den kunskap hon får om 

patienternas oro och upplevelse av skam. Då denna litteraturstudie visat på att det finns 

ett informationsbehov hos patienterna kan studien ge stöd till personal inom omvårdnad 

att möta denna patientgrupp. Då många patienter upplever stigmatisering kan med 

fördel även patienter läsa denna studie och känna att de inte är ensamma med sina 

upplevelser.  
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8.4. Förslag till fortsatt forskning 
I litteraturstudien framkom hur patienterna kände sig stigmatiserade av 

sjukvårdspersonalen. Vi anser att det finns bristande forskning om sjukvårdspersonalens 

förförståelse kring orsakerna till lungcancer. Vidare forskning inom detta område skulle 

kunna bidra till en mer öppen attityd gentemot dessa patienter och lindra vårdlidandet.  

Det var endast en av artiklarna vars resultat innefattade patienternas känslor inför 

döden, forskning på detta skulle kunna ge sjukvårdspersonalen en djupare förståelse för 

patientens upplevelser.  

 

9. SLUTSATS 

Upplevelsen av att vara drabbad av lungcancer påverkar patienten både fysiskt och 

psykiskt eftersom diagnosen influerar alla aspekter av patientens liv. Mycket tid går åt 

till väntan på diagnos, behandling och effekt av behandlingen. Denna väntan leder till 

att patienten upplever rädsla och osäkerhet. Patienten upplever ofta att det inte bara är 

han eller hon som påverkas av diagnosen utan oroar sig mycket för sina anhörigas 

upplevelser som kan ha en större inverkan på patienten än dennes egna upplevelser.  

Eftersom diagnosen är starkt kopplad till rökning känner sig många patienter 

stigmatiserade. Även de patienter som aldrig hade rökt upplevde att sjukvårdspersonal 

och omgivningen hade uppfattningen att diagnosen var självförvållad.  

Patienterna strävade efter att få behålla sitt normala liv så långt som möjligt, att kunna 

fortsätta med de dagliga aktiviteterna och inte bli identifierade med sin sjukdom. Detta 

var svårt att upprätthålla på grund av de många svåra fysiska symtom som följer denna 

sjukdom. Många av patienterna kände sig inte tillräckligt informerade kring sin diagnos. 
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Granskningsmall för kvalitativa artiklar – Forsberg & Wengström, 2013. 

A. Syftet med studien 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

…………………………………………………………………………………………… 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja [ ] Nej [ ] 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………… 

Urval – Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

………………………………………………………………………………………… 

Vilken urvalsmetod användes? 

Strategiskt urval [ ]  

Snöbollsurval [ ] 

Teoretiskt urval [ ] 

Ej angivet [ ] 

Beskriv undersökningsgruppen (Ålder, kön, socialstatus samt annan relevant 

demografisk bakgrund) 

…………………………………………………………………………………………… 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Beskriv: 

 
 



  
 

…………………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes ect.)? 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlingsmetod: 

ostrukturerad intervju [ ] 

halvstrukturerad intervju [ ] 

fokusgrupper [ ] 

observationer [ ] 

video-/ bandinspelning [ ] 

skrivna texter eller teckningar [ ] 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

…………………………………………………………………………………………… 

Ange om: 

teman är utvecklade som begrepp [ ] 

det finns episodiskt presenterade citat [ ] 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna [ ] 

svaren är kodade [ ] 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 
 



  
 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Finns risk för bias? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………………… 
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Granskningsmall för kvantitativa artiklar - kvasiexperimentella studier Forsberg 

& Wengström, 2013. 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………… 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilka är exlusionskriterierna? 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilken urvalsmetod användes? 

Randomiserat urval [ ] 

Obundet slupmässigt urval [ ] 

Kvoturval [ ] 

Klusterurval [ ] 

Konsekutivt urval [ ] 

Urvalet är ej beskrivet [ ] 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Var genomfördes undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

………………………………………………………………………………………… 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 
 



  
 

Var validiteten diskuterad? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………………… 

Hur stort var bortfallet? 

………………………………………………………………………………………… 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………… 

Vilka var huvudresultaten? 

…………………………………………………………………………………………… 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Om ja, vilka variabler? 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilka slutsatser drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………… 

Instämmer du? 

Ja [ ] Nej [ ] 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja [ ] Nej [ ] 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja [ ] Nej [ ] 
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Artikelmatris 

Författare, årtal, land  
 

Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat   
 

Kvalitet 

Berterö, C., Vanhanen, M., & 
Appelin, G. (2007). Sverige 

Acta Oncologica 
 
Receiving a diagnosis of 
inoperable lung cancer: 
Patients´ perspectives of 
how it affects their life 
situation and quality of 
life 

Beskriva hur en diagnos med 
inoperabel lungcancer påverkar 
patienternas livskvalitet 

Kvalitativ 
Tolkande fenomenologisk. 
n=23 

Deltagarna visade på att det var 
viktigt att få behålla sin normalitet i 
vardagen. Inte bli identifierade med 
sin sjukdom och behålla sin status. 
Det visades också att ett bättre stöd 
för deras anhöriga behövdes. 

Hög 

Ellis, J., Lloyd-Williams, M., 
Wagland, R., Bailey, C., & 
Molassiotis, A. (2012). 
Storbritannien 
 

European Journal of 
Cancer Care 
 
Coping with factors 
impacting upon the 
experience of lung cancer 
in patients and primary 
carers 
 

Undersöka hur patienter och deras 
vårdare hanterar en diagnos av 
lungcancer och beskriva orsakerna 
som bidrar till ett dåligt mående 
för att i framtiden bidra till en 
bättre vård. 
 

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
n=37 
 

Deltagarna använde sig av 
emotionella hanterbarhetsstrategier 
genom att acceptera sin sjukdom, 
anta en positiv attityd mot 
sjukdomen, förnekande och 
undvikande. 
 

Hög 

Franceschini, J., Jardim, J.R., 
Godoy-Fernandes, A.L., Jamnik, 
S., & Lopes-Santoro, I. (2012). 
Brasilien 
 

Jornal brasileiro de 
pneumologia 
 
Relationship between the 
magnitude of symptoms 
and the quality of life: a 
cluster analysis of lung 
cancer patients in Brazil 
 

Undersöka prevalensen av symtom 
hos lungcancer patienter och 
identifiera grupper av patienter 
beroende på omfattningen av 
symtomen och sedan jämföra detta 
mot QoL. 
 

Kvantitativ 
Tvärsnitts undersökningar i 
form av frågeformulär. 
n=50 
 

Tre subgrupper av patienter 
identifierades med milda, måttliga 
till svåra symptom. Patienterna med 
svårast symptom uppvisade sämst 
livskvalité. Det visar att ju värre 
symptom desto sämre livskvalitet 
och ett behov av att lindra symptom 
är viktigt för patienternas välmående. 
 

Hög 

 
 



  
 

Gonzalez, B.D., & Jacobsen, 
P.B. (2010). USA 
 

Psycho-Oncology 
 
Depression in lung cancer 
patients: the role of 
perceived stigma 

Undersöka sambandet mellan 
upplevd stigma relaterad till en 
lungcancer diagnos följt av 
depression. 
 

Kvantitativ 
Frågeformulär. 
n=95 
 

Undersökningen visade ett positivt 
samband mellan en lungcancer 
diagnos och stigmatisering. 
Deltagarna visade även på att om de 
upplevde en stigmatisering var det en 
större risk att bli deprimerade. 
 

Hög 

Hoogerwerf, M.A., Ninaber, 
M.K., Willems, L.N.A., & 
Kaptein, A.A. (2012). 
Nederländerna 
 

Respiratory Medicine 
 
”Feelings are facts”: 
Illness perceptions in 
patients with lung cancer 
 

Undersöka vilka psykologiska 
problem lungcancer patienter 
upplever för att lättare få en 
uppfattning om hur dessa kan 
lindras. 
 

Kvantitativ 
Frågeformulär, teckning 
och intervjuer 
n=12 
 

Deltagarna visade upp en rad 
symptom ex. ingen framtid, 
obotlighet och trötthet. Det visade 
också att patienter som ritade sin 
tumör stor i sina teckningar visade 
större orohetstecken.   
 

Hög 

Sanders, S.L., Bantum, E.O., 
Owen, J.E, Thornton, A.A., & 
Stanton, A.L. (2009). USA 
 

Psycho-Oncology 
 
Supportive care needs  in 
patients with lung cancer 
 

Undersöka prevalensen, 
intensiteten och intresset av 
stödjande vård hos patienter med 
lungcancer. 
 

Kvantitativ 
Undersökning via 
frågeformulär 
n=109 
 

Deltagarna rapporterade att det 
största stödet de behövde var i det 
dagliga livet följt av psykologiska 
behov. Mer än 91 % av deltagarna 
var intresserade av fysisk stödjande 
vård och 51 % var intresserad av 
psykologisk stödjande vård. 
 

Hög 

Sarna, L., Brown, J.K., Cooley, 
M.E.,Williams R.D., Chernecky, 
C., Padilla, G., & Layo-Danao, 
L. (2005). USA 

Oncology Nursing Forum 
 
Quality of Life and 
Meaning of Illness of 
Women With Lung 
Cancer 

Beskriva livskvalitet hos kvinnor 
med icke-småcellig lungcancer och 
undersöka förhållandet mellan 
meningen med sjukdomen och 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
Deskriptiva tvärsnitts 
intervjuer. 
n=217 

Deltagarna visade på störningar i de 
psykiska och sociala aspekterna av 
QoL. Depressioner var vanligare 
bland de yngre deltagarna och deras 
QoL var i övrig sämre. 

Hög 

Tessler-Lindau, S., Surawska, H., 
Paice, J., & Baron, S.R. (2010). 
USA 

Psycho-Oncology 
 
Communication about 
sexuality and intimacy in 
couples affected by lung 
cancer and their clinical-
care providers 

Undersöka hur lungcancer påverkar 
den fysiska och psykiska 
intimiteten. Hur intimiteten 
påverkar upplevelsen av lungcancer 
och kommunikationen om sexualitet 
och intimitet i kontext till 
lungcancer. 

Kvalitativ 
Undersökning via 
intervjuer.  
n=13 gifta par 

Undersökningen visade att intimitets- 
och sexualitetsproblemen var 
framträdande men få av deltagarna 
diskuterade dessa. Fysiska symtom 
påverkade samlagslivet negativt. Men 
de uppvisade även positiva effekter 
såsom en ökad närhet psykiskt. 

Hög 

 

 
 


	1. INLEDNING
	Franceschini, J., Jardim, J.R., Godoy-Fernandes, A.L., Jamnik, S., & Lopes-Santoro, I. (2012). Relationship between the magnitude of symptoms and the quality of life: a cluster analysis of lung cancer patients in Brazil. Jornal brasileiro de pneumolog...
	Gonzalez, B.D., & Jacobsen, P.B. (2010). Depression in lung cancer patients: the role of perceived stigma. Psycho-Oncology. 21. 239-246.
	Hoogerwerf, M.A., Ninaber, M.K., Willems, L.N.A., & Kaptein, A.A. (2012). “Feelings are facts”: Illness perceptions in patients with lung cancer. Respiratory Medicine. 106. 1170-1176.
	Sanders, S.L., Bantum, E.O., Owen, J.E., Thornton, A.A., & Stanton, A.L. (2009). Supportive care needs in patients with lung cancer. Psycho-Oncology. 19. 480-489.
	Sarna, L., Brown, J.K., Cooley, M.E., Williams R.D., Chernecky, C., Padilla, G., & Layo-Danao, L. (2005). Quality of life and meaning of illness of women with lung cancer. Oncology Nursing Forum. 32. 9-19.
	Tessler-Lindau, S., Surawska, H., Paice, J., & Baron, S.R. (2010). Communication about sexuality and intimacy in couples affected by lung cancer and their clinical-care providers. Psycho-Oncology. 20. 179-185.

