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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Lungcancer är en svårbotlig sjukdom. Den största bidragande faktorn 
till sjukdomen är rökning. Dyspné, hosta, smärta och utmattning är några av de 
vanligaste symtomen i sjukdomen. Dessa bidrar till påfrestande upplevelser i det 
psykiska, fysiska, emotionella och sociala välbefinnandet.  
Syfte: Att beskriva upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer.  
Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 12 artiklar av kvalitativ ansats 
användes. Analysprocessen är bearbetad utifrån Fribergs (2012) fem stegsmodell. 
Resultat: Det framkom två teman; fysiska upplevelser och existentiella upplevelser. 
Med följande sju underteman; andnöd, smärta, trötthet, skam och skuld, hopp, rädsla 
och oro samt ensamhet. Resultatet visade att de vanligaste upplevelserna var skam 
och skuld, rädsla och oro samt ensamhet.  
Slutsats: Lungcancer innefattar en komplex situation med besvärliga symtom och 
känslomässiga upplevelser. Vårdpersonalens medvetenhet om individernas 
upplevelser kan komma att utgöra en stor betydelse för individerna.  Genom stöd och 
delaktighet från vården kan det vara avgörande för individernas upplevelser av 
ensamhet i den komplexa situationen.  
Nyckelord: Livsvärld, lungcancer, upplevelser, vårdsökande person, vårdpersonal 
 



 

Summary 
 
Main title: Living with a diagnosed lung cancer 
Subtitle: -A literature review 
Background: Lung cancer is difficult to cure. The main cause is due to smoking. 
Dyspnéa, cough, pain and fatigue are some of the common symptoms. Lung cancer 
contributes to stress in the mental, physical, emotional and social wellbeing. 
Aim: To describe experiences of living with a diagnosed lung cancer. 
Method: A literature review was conducted with 12 articles using a qualitative 
approach. The analysis process is based on Fribergs (2012) five stage model.  
Results: In the analysis process there was revealed two themes; physical experiences 
and existential experiences. With following seven subthemes; respiratory distress, 
pain, fatigue, shame and guilt, hope, fear and anxiety, and loneliness. The results 
showed that the most common experiences were shame and guilt, fear and concerns 
and loneliness.   
Conclusion: Lung cancer includes a complex situation where the individuals have 
difficult symptoms and emotional experiences. Health professionals’ awareness of 
individuals' experiences may constitute a significant impact on these individuals. 
Support and participation from healthcare could be conclusive for the individuals’ 
experiences of loneliness in the complex situation. 
Keywords: Experiences, health professionals, life world, lung cancer, patient  
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Inledning 

 
Personer som drabbas av lungcancer är vanligen över 60 år och färre än fem procent 
är yngre än 50 år. Cirka 3800 personer får en lungcancer diagnos varje år i Sverige. 
Det är den femte vanligaste cancerformen i Sverige (Cancerfonden, 2015). 
Lungcancer är den cancerform globalt som orsakar flest dödsfall. År 2012 var det 1, 
59 miljoner människor som avled (World Health Organization, 2015). Det finns två 
diagnoser, den icke-småcelliga och den småcelliga lungcancern. Den icke-småcelliga 
formen av lungcancer är vanligast och 80 procent är drabbade (Missel et al., 2014). 
Känslor pendlar fram och tillbaka beroende på vilket stadium personerna är i, under 
behandling och hur sjukdomens aggressivitet utvecklas positivt eller negativt 
(Borneman, Irish, Sidhu, Koczywas & Cristea, 2014). Behandlingsfaktorer, 
personlighet, psykosociala faktorer och den fysiska hälsan har ett samband med hur 
sjukdomsförloppets symtom upplevs (Gift, Jablonski, Stommel & Given, 2004). Att 
leva med lungcancer har många negativa aspekter för individen, där flera lider av 
krävande symtom och känslomässiga upplevelser (Akin, Can, Aydiner, Ozdilli & 
Durna, 2010). Vid lungcancer påverkas inte bara individen utan även de människor 
som de har en relation till (Grant et al., 2013). Det blir störningar i individens fysiska 
och psykosociala tillstånd där de får svårigheter att utföra ett arbete, gå dagliga 
promenader, hålla ett stabilt humör, känna livsglädje och behålla sociala relationer 
(Hsueh-Hsing et al. 2012).  Dessa störningar i vardagen kan göra det svårt för 
individen att hantera situationen. Omgivningen ses på ett nytt sätt där nya 
främmande känslor framkommer. Detta kan bli tuffa utmaningar som kan kräva 
professionell vård och stöd (O’Driscoll, Corner & Bailey, 1999).  Vården behöver 
därför få ökad kunskap om hur de kan hjälpa den vårdsökande att uppnå ett bättre 
välbefinnande då det kan ha stor betydelse för personernas upplevelser av sjukdomen 
(Plant et al., 2011). 
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Bakgrund 

 

Lungcancer 
Lungcancer är en utav de vanligaste cancerformer som dessutom är svår att bota 
vilket många gånger leder till att den drabbade individen avlider. 
Medianöverlevnaden ligger på ett år. Femton procent av personer med lungcancer i 
Sverige har en överlevnadstid på fem år (Salander, Bergknut & Henriksson, 2014; 
Tran et al. 2015). Det är viktigt med hög kvalitet på vården, det ger en god 
förutsättning för att de vårdsökande personerna ska känna tillfredställelse (Liao et 
al., 2014). När individen lider av en kritisk sjukdom är det inte alltid en självklarhet 
att kunna kommunicera. Detta leder till att den vårdsökandes familj blir en 
avgörande del i vården där vårdpersonal kan få del av viktig information vilket kan ge 
högre kvalitet på vården (Henoch, Lövgren, Wilde- Larsson & Tishelman, 2011).  
 
Rökning är den vanligaste orsaken till lungcancer. Sjukdomen ger en stark 
påfrestning på det psykiska välbefinnandet och det är inte ovanligt att det 
förekommer depression och låg livskvalité. Besvären vid lungcancer påverkar 
individerna på en emotionell, fysisk, psykisk, social och andlig nivå (Akin et al., 2010; 
Salander et al., 2014; Tran et al., 2015). De specifika symtomen för lungcancer syns 
inte alltid i ett tidigt stadie av cancersjukdomen. Därmed blir sjukdomen inte alltid 
behandlad i tid och det minskar överlevnadschanserna för individerna (Shuanglan, 
Yanhan, Liu & Jianrong, 2013). Symtomen vid lungcancer leder till att individerna 
lever med trötthet som medverkar till psykiska påfrestningar i form av depression 
och ångest (Salander et al., 2014; Shuanglan et al., 2013; Tran et al., 2015; Walling et 
al., 2015).  
 

Behandling lungcancer 
Behandlingen av lungcancer kan se olika ut och bestäms av vissa faktorer, 
lungcancerns histologi, sjuklighet, prognos och det aktuella sjukdomsstadiet. 
Behandlingsalternativen för lungcancer består av operation, strålbehandling och 
radioterapi som ges enskilt eller kombinerat (Kiss, Krishnasamy & Isenring, 2014). 
Behandlingen för lungcancer är en intensiv behandling med många sidoeffekter vilket 
kommer att öka de påfrestande besvären hos individerna. Några sidoeffekter är 
illamående, kräkning och bristande energi (Akin et al., 2010; Plant et al., 2011). Trots 
att behandlingen för lungcancer har blivit bättre är fortfarande prognosen dålig. Den 
palliativa vården har där av en stor betydelse. Målet med den palliativa behandlingen 
är att den vårdsökande personen ska vara symtomfri och erbjudas en bra kvalitet på 
vården (Sjölander & Berterö, 2008). Den dåliga prognosen för lungcancer gör att 
individerna upplever många besvär. Därför är det av betydelse att kunna vidga 
behandlingsalternativen och fokusera på att hitta olika sätt att symtomlindra under 
sjukdomsprocessen (Akin et al., 2010). Symtomlindring kan hjälpa individerna att 
hantera de ökade besvären av behandlingen. Ett alternativ är att använda 
mindfulness-baserad terapi som hjälper individerna att hantera både psykiska och 
fysiska symtom. Denna terapimetod har visat god effekt gällande förebyggande av 
stress, depression, ångest samt att främja hälsa hos individer med lungcancer (Lehto, 
Wyatt, Sikorskii, Tessniak & Kaufman, 2015).  
 



3 
 

Påverkan i det dagliga livet 
Symtomen vid lungcancer är påfrestande och påverkar individens psykiska, fysiska 
och emotionella välbefinnande negativt i det dagliga livet (Akin et al., 2010; Tran et 
al., 2015). Den komplexa situationen av att leva med lungcancer och genomgå 
behandling leder till många sidoeffekter vilket gör att livet förändras och dagliga 
aktiviteter så som att läsa en bok eller måla blir utmanande (Lövgren et al., 2010; 
Missel et al., 2014). Individerna får en ökad medvetenhet om att ha en begränsad tid 
kvar i livet vilket gör att det måste anpassas utefter ett nytt livsperspektiv (Lövgren et 
al., 2010).  
 

Omvårdnad vid lungcancer 
Vårdpersonal behöver ha medvetenhet om att individer med lungcancer och dess 
närstående lever i en svår situation. Många av individerna upplever svåra besvär i 
samband med sjukdomen. Detta påverkar både den vårdsökande personen och dess 
närstående (Akin et al., 2010). I dessa situationer är den personcentrerade 
omvårdnaden betydelsefull, då den enskilde individens behov och subjektiva 
upplevelse av synen på en god vård uppmärksammas (Henoch et al., 2011). 
Personcentrerad vård innebär att den vårdsökande personen ska känna trygghet och 
ett förtroende i situationen (Sjölander & Berterö, 2008). Där sjuksköterskan ska 
tillmötesgå de behov som de vårdsökande personerna och dess närstående upplever 
(Maguire et al. 2013). Enligt hälso- och sjukvårdslagen, är målet god hälsa och vård 
på lika villkor för alla vårdsökande oavsett komplex situaion. Vården som ges ska 
bygga på respekt för alla människors lika värde och värdighet, värderingar och tro 
(SFS 1982:763; ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Sjuksköterskans ansvar 
grundas i god relation med den vårdsökande personen. För att förstå individers 
livsvärld krävs en respekt för individens värdighet genom en öppenhet och följsamhet 
hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan behöver förstå individens livsvärld för att stärka 
hälsoprocesser. Därför är det betydelsefullt att få individen delaktig i vården 
(Dahlberg & Segesten 2010).   
 

Livsvärld 
För att få en fördjupad förståelse över hur vårdsökande personer upplever den 
komplexa situationen av att leva med diagnostiserad lungcancer, kommer 
livsvärldsteorin användas. Livsvärldsteorin beskrivs utifrån två begrepp livsvärld och 
levd kropp. Begreppet livsvärld kan beskrivas efter vilka erfarenheter och vilken syn 
på världen den vårdsökande personen har. Begreppet levd kropp beskrivs som att 
den vårdsökande personen ses som en person i samspel med andra och omvärlden 
(Hörberg, Ozolins & Ekebergh, 2011). Levd kropp innebär att se kroppen ur 
existentiella, psykiska, fysiska och andliga aspekter, dessa aspekter formar ett 
helhetsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden är personlig och 
individuell för varje individ även om den delas med andra och omvärlden. 
Livsvärlden utgör en grund för att lättare förstå, tolka och beskriva omvärlden utifrån 
olika delar såsom hälsa, lidande och vårdande. Människan ses i ett levande 
sammanhang som kan påverkas av olika förändringar. Det blir särskilt tydligt när en 
person drabbas av svår sjukdom då lidande påverkar individens existens på ett eller 
annat sätt. Inom livsvärldsteorin bygger människan ett livsinnehåll och strävar efter 
mening i livet. När en person drabbas av en sjukdom som exempelvis lungcancer blir 
strävan efter att hitta en mening i livet mer påtagligt. Den levda kroppen förändras 
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och den existentiella tillvaron blir osäker och främmande. Lungcancer medför 
kroppsliga förändringar, detta kommer att påverka personens livsvärld och 
existentiella frågor kan uppstå (Dahlberg & Segesten, 2010; Salander et al., 2014). 
För att stärka livsvärlden bland individerna behöver sjuksköterskan prioritera den 
vårdsökande personens egna upplevda perspektiv på livssituationen. Den 
vårdsökande personens förståelser, uppfattningar, minnen, känslomässiga och 
kognitiva responser på omvärlden måste betraktas. Detta för att vårdsökande 
personen ska känna att omvårdnaden är meningsfull (Bremer, Dahlberg & Sandman, 
2009). Vårdpersonalen behöver ha en holistisk syn där en fördjupad förståelse finns 
för den vårdsökande personens situation (Hörberg et al., 2011). Individens 
erfarenheter utgör en grund i livsvärlden för att kunna få en förståelse och mening i 
livet. De olika erfarenheterna bygger på existentiella upplevelser vilket kan vara en 
erfaren händelse eller känsla i det dagliga livet som påverkar personens tillvaro på ett 
eller annat sätt. De olika upplevelserna som personer kan genomgå formas av livets 
erfarenheter och tankar, det vill säga den levda kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

Syfte 

 
Beskriva upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer. 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt har utförts. Data har samlats in objektivt för att skapa en 
översikt av det valda området där tillgänglig forskning av kvalitativ metod 
kvalitetsgranskades och analyserades (Friberg, 2012). Den kvalitativa forskningens 
syfte är att skapa en ökad förståelse för personer och deras livssituationer. Detta ger 
en fördjupad inblick av vårdtagarnas upplevelser, erfarenheter och förväntningar 
(Segesten, 2012). Då syftet med studien var att belysa upplevelser av att leva med 
diagnostiserad lungcancer valdes en kvalitativ och induktiv ansats i 
litteraturöversikten. Induktiv ansats innebär att data analyserades genom 
observation och strukturering av det specifika ämnet utan förutsättningar (Priebe & 
Landström, 2012).  
 

Urval och datainsamling 
De databaser som använts i litteraturöversikten var CINAHL och PsycINFO där 
forskningen i databaserna är inriktade på omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2011). Det första momentet var att få fram ett urval av sökord genom att utföra en 
helikopteröversikt av området. Detta för att på så sätt få fram om det fanns tillräckligt 
av kvalitativa studier och vilken typ av deltagare som var i fokus. Med utgångspunkt 
ifrån syftet att beskriva upplevelser av att leva med diagnostiserad lungcancer, 
kombinerades och användes följande söktermer: Lung cancer, lung neoplasms, 
patient*, experience*, perception*, feeling*, attitude*, symptom*, emotion* & 
qualitative. De olika söktermerna parades ihop och kombinerades med hjälp av AND 
och OR. Sökoperatorn AND används för att avgränsa området och för att kunna 
kombinera två eller flera söktermer med varandra. Sökoperatorn OR vidgade 
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sökningen genom att någon eller några av söktermerna framkom. Trunkering 
användes för att uppnå olika böjningsformer utav vissa sökord (Willman et al., 2011). 
Sökningarna i databaserna gav 170 artiklar som lästes utifrån abstract, var god se 
bilaga 1. De artiklar som var intressanta efter det lästa abstractet fortsattes sedan att 
kvalitetsgranskas. Därmed kom det fram vilka artiklar som svarade mot syftet och 
inkluderades respektive exkluderades. Inklusionsterier för litteraturöversikten var att 
de artiklar som användes skulle vara av kvalitativ ansats, skrivna på engelska, 
publicerade ifrån år 2006 och framåt, vara ”Peer reviewed” samt ha genomgått etiskt 
övervägande. ”Peer reviewed” innebär att forskare inom omvårdnad har granskat alla 
vetenskapliga artiklar (Willman et al., 2011). Exklusionskriterier för 
litteraturöversikten var att deltagare under 18 år inte fick ingå.  
 
Vid kvalitetsgranskningen för vetenskapliga studier med kvalitativ metod användes 
ett granskningsprotokoll framtaget av Hälsohögskolan Jönköping, Avdelningen för 
omvårdnad, var god se bilaga 2. Granskningsprotokollet för basala kvalitetskriterier 
av studier med kvalitativ metod bestod av del I och II, där totalt tolv frågor 
besvarades med JA eller NEJ. Vid varje JA gavs ett poäng. Genom att räkna ut den 
uppfyllda poängen av artikeln avgjordes det om artikeln kom att användas. Artiklarna 
måste vara godkända i del I där de skulle ha totalt fyra poäng och i del II valdes det 
att de skulle ha minst sex av åtta poäng. De artiklar som uppfyllde 
granskningsprotokollet ingick där med i studiens resultat. Efter granskningen kom 
resultatdelen i de kvarvarande artiklarna att noga läsas igenom för att säkerställa att 
syftet besvarades (Friberg, 2012). De artiklar som valdes att kvalitetsgranskas var 
sammanlagt 18 stycken. Därefter var det 12 vetenskapliga artiklar som uppfyllde 
kriterierna för studien utifrån granskningsprotokollet och valdes till resultat, var god 
se bilaga 3. Artiklarna som ingick i litteraturöversiktens resultat var skrivna i länder 
som USA(n=6), Kina(n=1), Irland(n=1), Skottland(n=1), Kanada(n=1) och 
Sverige(n=2).  
 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs (2012) fem stegsmodell. Det första steget i 
att genomföra litteraturöversikt var att läsa de utvalda artiklarnas resultat vid 
upprepande gånger för att få en ökad förståelse och undvika misstolkande (Friberg, 
2012). Detta för att få ett helhetsperspektiv med fokus på valda artiklars resultat 
skulle svara mot syftet. I andra steget identifierades olika upplevelser utifrån 
resultaten av valda artiklar (Friberg, 2012). Genom noggrann upprepande läsning av 
resultaten bröts resultaten ned i delar för att skapa en ny helhet med olika 
upplevelser. I det tredje steget har en sammanställning av varje artikels resultat 
gjorts (Friberg, 2012). Artiklarnas resultat översattes till svenska för att få en ökad 
förståelse av innehållet. De olika upplevelserna som framkom av att leva med 
diagnostiserad lungcancer markerades med överstrykningspennor. I det fjärde steget 
identifierades olika underteman genom att markera upplevelser i olika färger 
beroende på likheter och skillnader (Friberg, 2012). Upplevelserna i artiklarna 
sorterades och parades ihop. Detta skapade en ny helhet vilket bildade olika 
underteman. De olika underteman som förekom bildade därefter två teman. I det 
sista steget presenteras det nya resultatet till litteraturöversikten (Friberg, 2012). 
Underteman presenterades med följande teman fysiska upplevelser och existentiella 
upplevelser i resultatet som en ny helhet i litteraturöversikten. En tabell utfördes för 
att se vilka artiklar som berörde liknande områden i resultatet, var god se bilaga 4. 
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Etiska överväganden 
I studier med människor är det viktigt att värna om deltagarnas lika värde, integritet 
och självbestämmande. Det behövs inget etiskt godkännande vid genomförande av en 
litteraturöversikt, däremot ska den etiska frågan beaktas och syftet till att 
litteraturöversikten görs ska framkomma. I litteraturöversikten genomgick de 
kvalitativa artiklarna etiska överväganden, från syfte till resultat. De kvalitativa 
artiklarna som använts i litteraturöversikten har utgått från helsingforsdeklarationen, 
där deltagarnas välfärd, hälsa och värdighet ska skyddas (World Medical Association, 
2014). Det finns en risk för feltolkningar i litteraturöversikter på grund av bristande 
metodologiska kunskaper, så som det engelska språket som inte är det ursprungliga 
språket. Det kan kräva ett etiskt övervägande om innehållet är rättvist bedömt 
(Kjellström, 2012). Det har övervägts att det inte finns någon förförståelse kring 
ämnet. En diskussion kring innehållet har utförts och resultaten av artiklarna 
beskrevs objektivt utan någon förförståelse eller subjektiva värderingar.  
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Resultat 

 
Under litteraturöversiktens bearbetning framkom två teman; fysiska upplevelser och 
existentiella upplevelser, med följande sju underteman; andnöd, smärta, trötthet, 
skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt ensamhet., var god se figur 1.  

 
Figur 1 - Översikt av följande teman och underteman utifrån resultatet 
 

Fysiska upplevelser 
I analysen formades tre underteman; andnöd, trötthet och smärta. Dessa tre 
underteman sattes ihop till ett tema; fysiska upplevelser.  

 

Andnöd 
Andnöd var en vanlig upplevelse i samband med fysisk aktivitet (Henoch, Bergman & 
Danielson, 2008; Lai, Chan & Lopez, 2007; Maguire, Stoddart, Flowers, McPhelim & 
Kearney, 2014). Kommunikation med en vän eller familjemedlem kunde göra att 
upplevelsen av andningsbesvären förvärrades (Lai et al., 2007). Andnöden skapade 
begränsningar att delta i olika fysiska aktiviteter och initiativförmågan att vilja göra 
något avtog (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014). Det tog 
längre tid att utföra aktiviteter på grund av andnöd (Maguire et al., 2014). Den 
upplevda andnöden ledde till fysisk och psykisk smärta (Lai et al., 2007; Maguire et 
al., 2014). Andningsbesvären skapade ständiga begränsningar och i samband med 
andra symtom såsom trötthet och smärta blev det en ond cykel (Henoch et al., 2008; 
Lai et al., 2007). Svåra temperaturskillnader var besvärligt då det upplevdes vara en 
utlösande faktor till andningsbesvären (Henoch et al., 2008). Det upplevdes vara 
obehagligt att inte få luft eller att inte veta när andnöd kunde uppstå (Henoch et al., 
2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014) Det fanns inga positiva upplevelser i 
samband med andnöden (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 2014). 
Andnöd var det värsta tänkbara sceneriet och orsakade därmed lidande (Lai et al., 

Fysiska 
upplevelser 

Andnöd Smärta Trötthet 

Existentiella 
upplevelser 

Skam och 
skuld Hopp Rädsla och 

oro Ensamhet 
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2007; Maguire et al., 2014). De upplevda andningsbesvären kontrollera deras liv 
vilket ledde till uppgivenhet (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Maguire et al., 
2014). Det var viktigt att fortsätta fokusera på positiva upplevelser, att tänka på något 
behagligt och att ta djupa och långsamma andetag (Dickerson et al. 2015). Terapi och 
stöd från familjen upplevdes ha en positiv effekt i samband med upplevelsen av 
andnöden (Henoch et al., 2008).  

 

Trötthet 
Svårigheter att somna om och frekventa uppvaknanden under natten på grund av 
olika symtom så som nokturi och hosta ledde till ett behov av tupplurar under dagen. 
Den upplevda tröttheten blev en ond cirkel.  (Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 
2015; Maguire et al., 2014). Tupplurarna under dagen som uppstod på grund av den 
ständiga tröttheten ledde till att dag och natt lätt kunde förväxlas (Dickerson et al. 
2015; Maguire et al., 2014). Utmattning var vanligt förekommande som följd på 
grund av den dagliga tröttheten (Dickerson et al. 2015; Dickerson et al., 2012; 
Maguire et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Det var även svårt att komma till 
ro på kvällen på grund av den upplevda tröttheten (Dickerson et al., 2012).  
 

Smärta 
Smärta beskrevs som ett av de andra kärnsymtomen. Hosta och andnöd ledde till att 
upplevelsen av smärtans intensitet ökade. Den upplevda fysiska smärtan var särskilt 
påtaglig kring bröstkorg och rygg (Adorno & Brownell, 2014; Dickerson et al., 2012; 
Maguire et al., 2014). Genom cancerbehandling kunde smärtupplevelsen underlättas 
vilket skapade förutsättningar av att hantera smärtan (Adorno & Brownell, 2014). Det 
förekom en hög smärtintensitet under natten (Dickerson et al., 2012). Den upplevda 
smärtan påverkade den dagliga funktionen negativt. Att vara smärtfri var en positiv 
upplevelse (Adorno & Brownell, 2014; Maguire et al., 2014).  
 

Existentiella upplevelser 
Temat existentiella upplevelser framkom av följande underteman; skam och skuld, 
hopp, rädsla och oro samt ensamhet.  

 

Skam & skuld  
Upplevelsen av skam och skuld på grund av rökning var vanligt förekommande under 
sjukdomsförloppet (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; Dickerson et al., 2012; 
Hamann et al., 2014; Lehto, 2014). Det fanns en upplevelse av negativ attityd ifrån 
familj, vänner, vårdpersonal och andra personer i omgivningen, en negativ attityd till 
sjukdomen. Det blev en ständig påminnelse om att rökning var orsaken till 
sjukdomens förekomst. Det var inte ovanligt att även icke rökare upplevde en negativ 
attityd gentemot sjukdomen. Därmed blev upplevelsen av skam och skuld ännu mer 
påtaglig vilket skapade ånger och ilska (Berterö et al., 2008; Hamann et al. 2014; 
Lehto, 2014). Upplevelsen av skam och skuld var särskilt påtagligt i sociala 
situationer (Berterö et al., 2008; Lai et al., 2007; Lehto, 2014; Maguire et al., 2014; 
McCarthy & Dowling, 2009). Upplevelsen av att vara en börda för familj och vänner 
ledde till att relationer påverkades negativt (Berterö et al., 2008; Lai et al., 2007; 
Lehto, 2014). En vanlig upplevelse var att inte kunna prata med familjen om den 
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aktuella situationen vilket ledde till undanhållande av lidande (McCarthy & Dowling, 
2009). Ibland vändes skuld och skam mot en mer positiv upplevelse då det fanns en 
öppenhet i att berätta om sjukdomen och dess konsekvenser. Detta i hopp om att 
kunna hjälpa andra personer (Adorno & Brownell, 2014; Hamann et al. 2014). Det 
fanns en skuld och skam gentemot att rökningen orsakade ett lidande både för 
individen själv och familjen (Lehto, 2014; McCarthy & Dowling, 2009).  
 

Hopp 
Viljan att leva vidare och kämpa igenom sjukdomen skapade känslor av hopp 
(Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 
2015). Att känna självständighet och att ha kontroll över situationen och den egna 
kroppen var en viktig faktor för att uppleva hopp (Adorno & Brownell, 2014; Berterö 
et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Henoch et al., 2008; McCarthy & Dowling, 
2009). Upplevelsen av en positiv attityd var avgörande för att upprätthålla hoppet 
(Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 
2015; Eustache, Jibb, & Grossman, 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Att använda 
en drivande kraft och se det positiva ur varje liten förbättring var en viktig upplevelse 
(Adorno & Brownell, 2014; Dickerson et al. 2015). Det fanns en viss skeptisk attityd 
till för mycket positivitet, där det upplevdes som att blunda för problemet (Eustache 
et al., 2014). Genom att se framåt och se möjligheter om att till exempelvis kunna gå 
en promenad eller fortsätta bo hemma kunde hoppet upprätthållas och livskvalité 
bevaras (Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014). Humor var ett sätt att få 
uppleva hopp (Adorno & Brownell, 2014; Dale & Johnston, 2011). Religion var även 
en viktig del i om att bibehålla upplevelsen av en positiv attityd och hopp (Dickerson 
et al. 2015). Genom att ha en tro om ett liv efter döden och ett liv bättre än det 
nuvarande kunde upplevelsen av hopp förekomma. Genom att acceptera sjukdomen 
minskades stressnivån över vad som skulle hända (Dickerson et al. 2015; Eustache et 
al., 2014). Faktorer i omgivningen så som stöd och positiva attityder ifrån familj och 
vänner hade en stor påverkan för att uppleva hopp (Adorno & Brownell, 2014; 
Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 
2014; Henoch et al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009). Vårdpersonal och 
behandling hjälpte till att hålla hoppet uppe (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 
2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014; Henoch et 
al., 2008; McCarthy & Dowling, 2009). Att få behålla det normala var viktigt för att 
känna hopp (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; 
Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Att ha 
uppsatta mål var viktigt för att känna hopp. Genom att ha något att sikta på togs 
tankarna bort från det dåliga (Dale & Johnston, 2011).  
 

Rädsla & oro 
Att känna oro var en upplevelse som var återkommande i samband med lungcancer 
(Berterö et al., 2008; Dickerson et al., 2012; Hamann et al. 2014; Henoch et al., 
2008; McCarthy & Dowling, 2009). Oro beskrevs som att leva i ett ständigt 
ångesttillstånd där ovissheten över vad som kommer att hända blev påtagligt (Berterö 
et al., 2008; Henoch et al., 2008). Sjukdomen gav en förlorad förmåga att fungera i 
det dagliga livet vilket påverkade livskvaliteten negativt och förstärkte upplevelsen av 
oro och rädsla över att inte kunna bli frisk igen (Adorno & Brownell, 2014; Eustache 
et al., 2014; Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; Lehto, 2014; McCarthy & Dowling, 
2009). I samband med behandlingen fanns en oro över vad som kommer hända med 
kroppen, både fysiskt och utseendemässigt (Adorno & Brownell, 2014; Dickerson et 
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al., 2012; Eustache et al., 2014; Hamann et al. 2014; Lai et al., 2007; Lehto, 2014; 
Maguire et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009).  Det fanns en oro över att vården 
skulle bli annorlunda för att sjukdomen var kopplad till rökning (Lehto, 2014). 
Rädslan över en oklar framtid gjorde att det uppstod en önskan om att få dö (Lai et 
al., 2007).  Upplevelsen av oro över familjen var vanligt återkommande dels gällande 
hantering av sjukdomsförloppet och dödsfall (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et 
al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al., 2012; McCarthy & Dowling, 2009). 
Att bli en börda skapade oro (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; McCarthy 
& Dowling, 2009). Det fanns en stark upplevelse av rädsla och oro kring att dö och 
behöva lämna i förtid (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & 
Johnston, 2011; Eustache et al., 2014; Hamann et al., 2014; Henoch et al., 2008; Lai 
et al., 2007; Maguire et al., 2014; McCarthy & Dowling, 2009). Oron var särskilt 
påtaglig i samband med känslan av att inte vakna upp igen eller över att inte få 
tillräckligt med luft och kvävas till döds (Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007; 
Maguire et al., 2014). 
 

Ensamhet  
Ensamhet var en vanlig förekommande upplevelse och därmed blev stöd från 
omgivningen viktigt (Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 
2015, Eustache et al., 2014; Lehto, 2014). Upplevelsen av ensamhet blev mer påtaglig 
när sociala medier hade kampanjer för andra cancerarter så som bröstcancer (Lehto, 
2014). Familjen blev viktig för att hantera upplevelsen av ensamhet och för att få 
uppleva någon form av livskvalité (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; 
Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 2015; Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007). 
För att inte bli en börda för familjen upplevdes hellre ensamhet i vissa situationer 
(Berterö et al., 2008; Henoch et al., 2008; Lai et al., 2007). Det förekom att 
vänskapsrelationer i samband med sjukdomen gick förlorade och därmed upplevdes 
ensamhet (Dickerson et al., 2012; Hamann et al. 2014). Vännerna tog avstånd och 
inbjudan om att få delta i aktiviteter uteblev (Hamann et al. 2014). När familjen tog 
avstånd ifrån svåra situationer kom vårdpersonalen att betyda mycket för att inte 
uppleva ensamhet (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 
2011; Dickerson et al., 2012; Dickerson et al. 2015; Eustache et al., 2014; Hamann et 
al. 2014; Lai et al., 2007; McCarthy & Dowling, 2009). Det fanns ett behov av att 
känna empati och ärlighet ifrån vårdpersonalen när information gavs ut (Dale & 
Johnston, 2011; Eustache et al., 2014). Det var betydelsefullt att vara en del av teamet 
inom vården för att känna en känsla av kontroll och trygghet (Adorno & Brownell, 
2014; Hamann et al. 2014). Vårdpersonalen blev som en andra familj och därmed 
behövde inte ensamhet upplevas (Dale & Johnston, 2011; Dickerson et al. 2015; Lai et 
al., 2007).  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelser av att leva med 
diagnostiserad lungcancer. På grund av den begränsade tiden att utföra 
litteraturöversikten valdes ett relativt brett syfte där tillräckligt med forskning fanns. 
Litteraturöversikten bearbetades utifrån en induktiv ansats där ingen förkunskap om 
det aktuella ämnet fanns. Det kan stärka pålitligheten i resultatet då ingen tidigare 
erfarenhet påverkade analysen. Att experimentera med sökorden var nödvändigt för 
att uppnå ett bra resultat (Östlundh, 2012). Det var en utmaning att finna de rätta 
sökorden. Efter flera sökningar valdes både (lung cancer) och (lung neoplasms) för 
att få med alla benämningar av lungcancer, vilket gav användbara artiklar. När 
sökordet (experience*) användes uppstod ett bredare urval utav både kvalitativ och 
kvantitativ forskning där studier med en kvantitativ ansats fick sorteras bort 
manuellt. De valda sökdatabaserna CINAHL och PsycINFO valdes då de är inriktade 
på omvårdnad och kan därmed stärka litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 
2012). I urvalsprocessen valdes artiklar bort som inte svarade till 
litteraturöversiktens syfte. Relevanta artiklar kan ha sorterats bort och det kan ha 
påverkat litteraturöversiktens resultat och därmed trovärdigheten. Samtliga artiklar 
hade liknande kvalitativa forskningsmetoder så som intervjuer eller fokusgrupper 
detta stärkte artiklarnas pålitlighet (Henricson, 2012). Det var svårt att se i två 
stycken av de valda artiklarna om hur det etiska tillvägagångssättet hade genomförts. 
Där av studerades tidskrifters etiska förhållningssätt där forskningsetiska frågor 
nämndes vilket gjorde att studiers kvalitet ökade och kunde därmed ingå i 
litteraturöversikten. Artiklarna som kvalitetsgranskades delades upp och kan sänka 
resultatets pålitlighet. Genom att sedan tillsammans läsa samtliga granskade artiklar 
ökade litteraturöversiktens pålitlighet (Henricson, 2012). Olika underteman 
analyserades under bearbetningen av de olika upplevelserna och dessa underteman 
formade sedan två teman. Detta var en tidskrävande analysprocess när artiklarnas 
resultat diskuterades fram och tillbaka. Detta för att analysera olika teman så att 
upplevelserna inte skulle passa in på flera områden. Två teman togs bort då 
materialet gick in under andra teman. På grund av att engelska inte var modersmålet 
kan viss fakta i artiklarna ha feltolkats när dess resultat översattes till svenska. 
Därmed kan det ha uppstått svårigheter i sammanställningen av resultatet vilket kan 
ha påverkat trovärdigheten i litteraturöversikten. För att stärka trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten i litteraturöversikten användes grupphandledning där de kritiska 
vännerna var till hjälp för att se till att analysen var grundad i data (Henricson, 2012; 
Wallengren & Henricson, 2012; Östlundh, 2012).   
 
Då varje land har ett unikt sjukvårdsystem med olika förutsättningar kan det bli 
problematiskt att överföra tillämpbarheten till Sveriges (Henricson, 2012). 
Majoriteten av de valda artiklarna var skrivna i USA resterande är gjorda i länder som 
Kina, Irland, Skottland och Kanada samt Sverige. Kanada och Sverige anses ha ett 
likartat sjukvårdsystem (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005).  Sverige är idag 
ett mångkulturellt land och därför kan de andra ländernas tillämpbarhet komma till 
användning. Det kan vara intressant att få en ökad förståelse av personers 
upplevelser med en diagnostiserad lungcancer världen över trots de olika 
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sjukvårdssystemen och dess olika förutsättningar.  
 
 

Resultatdiskussion 
Utifrån följande resultat visade det att personer med lungcancer lever med en 
besvärlig tid både utav sjukdomen och behandlingen. De upplevelser som återkom 
var andnöd, trötthet, smärta, skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt ensamhet. 
Det visade att individerna och deras närstående runtomkring levde under krävande 
förhållanden på grund av sjukdomen vilket i slutändan gjorde att stöd ifrån familj och 
vården blev betydelsefullt.  
 
Diskussionen kom endast att fokusera på dessa tre underteman som är; skam och 
skuld, rädsla och oro samt ensamhet. Resultatet visade att många utav deltagarna 
upplevde skam och skuld till att själva ha orsakat sjukdomen genom rökning. Skam 
och skuld är starkt förknippat med att ha orsakat sjukdomen själv på grund av 
rökning (Chapple, Ziebland & McPherson, 2004; LoConte, Else- Quest, Eickhoff, 
Hyde & Schiller, 2008). Det var tydligt förekommande att individer diagnostiserade 
med lungcancer levde med en ständig pågående skam och skuld. Då lungcancer är 
vanligt förknippat med rökning är det något som hela samhället känner till. Chapple 
et al., (2004) betonar att individerna regelbundet påminns om varför de har 
diagnosen lungcancer där skam och skuld bland individerna kan bli ännu mer 
påtagligt. I resultatet framkom det att skam och skuld blev ett stort problem för 
individerna i de sociala sammanhangen. Att interaktionen med andra människor i 
samhället påverkades som en följd av den upplevda skam och skuld som fanns bland 
individerna överensstämmer enligt Chapple et al., (2004). I resultatet framkom det 
att individerna var extra känsliga för de attityder vårdpersonalen uttryckte. Detta 
stärks av Chapple et al., (2004) där det framkom att vårdpersonalen ofta hade en viss 
attityd där de skyllde på att individerna själva hade orsakat sjukdomen genom 
rökning. Detta gjorde att upplevelsen av skam och skuld blev ännu mer påtaglig. 
Utifrån teorin livsvärld är det viktigt med en etisk vård det involverar etiska krav av 
att respektera varje individ och att utgångspunkten för vården är att den ska vara 
rättvis för alla individer (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet visade att 
individerna med diagnostiserad lungcancer upplevde en stor skam och skuld vilket 
kan komma resultera i att de undviker sociala situationer. Utifrån livsvärldsteorin ska 
individerna ha ett förhållningssätt gentemot de existentiella val som de ställs inför. 
De val och handlingar individen gör kommer alltid att forma och påverka individens 
liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Rökning ökar risken för en tidigare död och det finns 
en större chans att drabbas av lungcancer hos de som röker (Chen et al., 2015). 
Rökning är tyvärr inte alltid ett eget val även den passiva rökningen kan leda till 
lungcancer. Detta kan leda till en utmaning att finna en ny mening med livet (Bastian 
et al., 2016). Resultatet visar att rädsla och oro var vanligt förekommande bland 
annat över vilka förändringar som kommer att hända under sjukdomens försämring. 
Oro är en vanlig upplevelse vid lungcancer som stärks av Ellis, Lloyd Williams, 
Wagland, Bailey & Molassiotis, (2013). Existensen är rörlig vilket innebär att varje 
förändring kan komma att påverka livsvärlden. Genom att bearbeta och hantera de 
förändringar och upplevelser som uppstår kan en känsla av frihet förekomma. På så 
sätt kan individen gå vidare och lära utav förändringen eftersom livet ständigt kan 
omformas (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet visade att upplevelsen av oro och 
rädsla var starkt sammankopplat med tankar om döden. Detta överensstämmer med 
tidigare forskning att individer med en obotlig sjukdom ofta utvecklar tankar om 
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döden och dödsprocessen (Kim, Bogner, Brown & Gallo, 2006). Medan en annan 
studie betonar att individerna använder förnekelse som ett sätt att dölja den oro och 
rädsla som existerar av att leva med diagnosen lungcancer (Ellis et al., 2013). Detta 
blev ett sätt att vara skyddade ifrån verkligheten. Resultatet visade att dödstankar var 
vanligt förekommande hos individer med en obotlig lungcancer och det kan därmed 
vara väsentligt att involvera professionella yrkeskategorier inom detta område. Så 
som palliativ vård i tidigt skede vilket kan bidra till ett ökat välbefinnande och 
minskade depressiva symtom (King, Eickhoff, Traynor & Campbell, 2016). Det kan 
finnas ett sammanhang i att upplevelsen av otrygghet utlöser ohälsa vilket påverkar 
livsvärlden. Därmed kan det vara viktigt att få känna trygghet för att finna en ny 
mening och syn på den levda världen (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Resultatet visade att ensamhet var en vanlig upplevelse. Individer med en obotlig 
sjukdom upplever ofta en hög nivå av ensamhet (Kara & Mirici, 2004). Ensamhet är 
en stark och djupgående upplevelse som berör hela individens existens och livsvärld 
(Dahlberg & Segesten, 2010). I resultatet framkom det att individerna med 
lungcancer saknade stöd ifrån samhället och sociala medier vilket gjorde att 
ensamheten blev ännu mer påtaglig.  Detta styrks då individerna upplever en ökad 
ensamhet utifrån att samhället inte stödjer dem då de anklagar individerna för att 
själva ha orsakat lungcancer (Conlon, Gilbert, Jones & Aldredge, 2010). 
Livsvärldsteorin innebär att ses i ett sammanhang därför är det viktigt att alla får 
uppleva en gemensam värld tillsammans med varandra. Genom att ha en gemenskap 
får individen en mening och innebörd med livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Eftersom de negativa attityderna ifrån samhället stärker ensamheten bland 
individerna med lungcancer kan det vara viktigt att samhället får en ökad kunskap 
om att alla tillhör en gemenskap där respekt och acceptans är väsentligt (Conlon et 
al., 2010). Resultatet visade att behovet av stöd kom att bli betydelsefullt. Familjen 
och vänner har en stor betydelse för att individer med lungcancer ska få känna 
trygghet och där av inte uppleva ensamhet (Ellis et al., 2013). Livsvärldsteorin 
handlar om att finna en livskraft och mening, en känsla av trygghet innebär att ha 
närhet till andra där trygghet leder till en bättre upplevd hälsa (Dahlberg & Segesten, 
2010). Ensamhet är vanligt förekommande bland individer med lungcancer, där emot 
verkar det inte vara något som de strävar efter. Ett behov av stöd från både familj, 
vänner och vårdpersonal kan vara avgörande för att individer ska få uppleva trygghet 
och mening vilket kan minska upplevelsen av ensamhet (Kara & Mirici, 2004). I 
resultatet framkom det att vårdpersonalen kom att betyda mycket för individerna 
med lungcancer då familjer ibland tog avstånd i svåra situationer. Detta stärks då det 
visade att emotionellt stöd från familjen var svårt i de tuffa situationerna vid obotlig 
sjukdom, då det blev för känslosamt för individerna och vårdpersonalen blev en 
viktig del i att stödja (Penninx et al., 1999). Livsvärldsteorin handlar om hur lidandet 
kan lindras och välbefinnande kan stödjas, som vårdpersonal är det därför viktigt att 
uppmärksamma varje individs upplevelser för att uppnå en professionell vård 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdpersonalen blir en viktig del i individernas liv 
eftersom familjen inte alltid räcker till. Därför kan det vara viktigt att få en 
uppfattning om individens livsvärld då det kan komma att göra vården mer 
personcentrerad och individerna behöver kanske inte uppleva en ensamhet (Carter, 
Zawalski, Sminkey & Christopherson, 2015). Resultatet visade att det var viktigt att få 
känna en delaktighet i vården för att inte uppleva ensamhet. Att vara sjuk och ha 
behov av vård förändrar livssituationen vilket kan betyda att individen blir utan 
sammanhang och avskuren ifrån relationer. Därmed blir det viktigt att komma in i ett 
vårdande sammanhang med hjälp av delaktighet som gör att sårbarheten kan 
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minskas och frihetsgraderna ökar, det vill säga ett välbefinnande utvecklas och 
livsvärldens existens ökar (Dahlberg & Segesten, 2010). Delaktighet kan visa ha en 
stor betydelse för att individerna inte ska uppleva ensamhet. I det professionella 
vårdandet kan det vara viktigt att från början bjuda in och involvera individerna i 
deras egen vård för att uppnå ett ökat välbefinnande och stärka personens livsvärld 
(Carter et al., 2015).  
 

Slutsatser 

 
Efter att ha sammanställt litteraturöversiktens resultat framkom följande 
upplevelser; andnöd, smärta, trötthet, skam och skuld, hopp, rädsla och oro samt 
ensamhet. Upplevelserna som var mest förekommande hos individer med lungcancer 
var skam och skuld, oro och rädsla samt ensamhet.  Upplevelsen av skam och skuld 
stärktes hos många individer beroende på om de hade en historia av rökning eller 
inte. Upplevelsen av oro och rädsla var vanligt förekommande i samband med tankar 
om döden och den oklara framtiden. Det fanns även en oro bland individerna över att 
behöva lämna kvar familjen. Upplevelsen av ensamhet var starkt förknippat med att 
inte få tillräckligt med stöd varken ifrån familj, vårdpersonalen eller samhället. När 
familjens stöd inte räckte till blev vårdpersonalen en viktig del i individernas liv. Att 
drabbas av lungcancer visade ge en komplex livssituation där individerna lever med 
besvärliga symtom och känslomässiga upplevelser. Trots den komplexa 
livssituationen fanns ändå en känsla av hopp som höll individernas livsgnista uppe. 
 

Förväntade kliniska implikationer  

Resultatet förväntas att ge en insikt bland vårdpersonalen om de vårdsökande 
personernas upplevelser av att leva med en diagnostiserad lungcancer. Resultatet kan 
ge en fördjupad förståelse och kunskap bland vårdpersonalen om att leva med 
diagnostiserad lungcancer. Vårdpersonalen behöver bli medveten om individernas 
livsvärld och upplevelser av sjukdomen för att kanske kunna förstå dem och ge en så 
god kvalitet på vården som möjligt. När vårdpersonal har förståelse för individen kan 
de involveras och bli delaktiga i vården och då undvika känslan av ensamhet. Det 
behövs ytterligare forskning inom detta område. Vården har stor betydelse att ge stöd 
och bidra till en god vård för att individen ska uppleva en så bra sista tid som möjligt 
in i livet slutskede. Det är önskvärt med ytterligare forskning angående om hur 
individers olika kulturer kan påverka deras upplevelser i olika situationer för att 
utveckla vården ytterligare.  
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hopp (3) Nätverk 
som stöd (4) Tankar 
på döden (5) 
Känslor av skam 
och skuld och (6) 
Anhörigas 
reaktioner.  
 

Hög 

7 p 

(fråga 6) 

      

Dale, M. J., & 
Johnston, B.  

2011 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing, 

An exploration of 
the concerns of 
patients with 
inoperable lung 
cancer 

Att få fram vilka 
bekymmer som 
finns hos patienter 
med lungcancer 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
använts 

6 deltagare i 
studien, både 
män & kvinnor. 
Åldern var 
mellan 67-81 år 

  Tre huvudteman 
identifierades: att 
leva livet, 
familjestöd och 
separation, samt att 
lita på 
vårdpersonalen. 
Tillit till personal 
blev avgörande för 
att patienterna 
skulle våga uttrycka 
sina känslor.  
 

Hög 

8 p 

      

Dickerson, S. S., 
Sabbah, E. A., 
Gothard, S., 
Zeigler, P., & 
Chen, H.  
2015 

Experiences of 
Patients With 
Advanced Lung 
Cancer: Being 
Resigned to Sleep-
Wake Disturbances 
While Maintaining 

Att förstå hur 
behandlingen och 
sjukdomen 
påverkar sömnen 
hos individer med 
lungcancer 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
intervjuer 
använts 

26 deltagande i 
studien, både 
män & kvinnor. 
Ålder mellan 47-
80 år 

Upplevelsen av 
dålig sömn 
framkom tydligt. 
Behandlingen 
försämrade deras 
sömn symptom, 
men de behöll 
fortfarande hoppet 

Hög 

8 p 

      



 

 
 

Cancer Nursing Hope for Optimal 
Treatment 
Outcomes 

om mer tid. 
Upplevelsen av att 
leva med ett syfte 
gav betydelse för 
framtiden.  
 

 

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

2012 
Oncology 
Nursing Forum 

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

Att beskriva 
vanliga 
upplevelser och 
tankar i vardagen 
gällenda 
sömnbesvären hos 
individerna med 
lungcancer 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
intervjuer 
använts 

26 deltagare, 
både män & 
kvinnor. Ålder 
mellan 47-84 år 

Fyra relaterande 
teman framstod: (1) 
Sjukdomen är 
förödande men inte 
förvånande (2) 
behandlingen ger 
hopp om mer tid, 
(3) att behålla livet 
som förut och (4) 
sömnmönster som 
påverkas. 
  

Medel 

6 p 

(fråga 6 & 

8) 

      

Eustache, C., 
Jibb, E., & 
Grossman, M.  

2014 

Oncology 
Nursing Forum 

Exploring Hope 
and Healing in 
Patients Living 
With Advanced 
Non-Small Cell 
Lung Cancer 

Att utforska 
upplevelser och 
meningen med 
hopp och dess 
förmåga att hjälpa 
patienterna att 
leva med sin 
lungcancer 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
använts 

12 deltagande i 
studien, både 
män & kvinnor. 
Ålder 36-78 år. 

Fyra huvudteman 
uppstod: (1) krossat 
hopp (2) steg mot 
ett nytt hopp 
paradigm (3) 
omforma hopp 
inom ramen för en 
livshotande 
sjukdom, och (4) 
stärka länken 
mellan hopp och 
välmående.  
 

Hög 

8 p 

      

Hamann, H. A., 
Ostroff, J. S., 
Marks, E. G., 
Gerber, D. E., & 
Schiller, J. H.  
2014  
Psycho- 
Oncology  

Stigma among 
patients with lung 
cancer: A patient- 
reported 
measurement model 

Att identifiera och 
ta tag i problemet 
med stigma hos 
patienter med 
lungcancer 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
semi-
strukturerade 
intervjuer & 
fokus 
grupper 
använts 

42 deltagare i 
intervjuerna, 23 
nya deltog i 
fokusgrupper. 
Både män & 
kvinnor. 
Blandade åldrar 

Två huvudteman 
uppstod från 
intervjuer: upplevd 
stigma och 
internaliserad 
stigma. Upplevd 
stigma var 
genomträngande, 
medan intern 
stigma var bland 
nuvarande och de 
som nyligen slutat 
röka.  

Hög 

8 p 

      

Henoch, I., 
Bergman, B., & 
Danielson, E. 

2008 

Sycho-Oncology 

Dyspnea experience 
and management 
strategies in 
patients with lung 
cancer. 

Att beskriva 
upplevelser av 
andningsbesvär 
hos patienter med 
lungcancer och 
hur de hanterar 
sina 
andningsbesvär 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
använts 

20 deltagare i 
studien, både 
män & kvinnor. 
Åldern var 
mellan 56-79 år 

Upplevelser som 
framkom var 
andnöd, hopp, 
hopplöshet och 
tankar om döden. 
Det framkom hur 
individerna 
upplevde förmågan 
att hantera 
symtomenen med 
hjälp av kroppsliga 
strategier, 

Hög 

8 p 

      



 

 
 

psykologiska 
strategier och 
medicinsk hjälp.  
 

Lai, Y. L., Chan, 
C. W. H., & 
Lopez, V. 
2007 
Cancer Nursing 

Perceptions of 
Dyspnea and 
Helpful 
Interventions 
During the 
Advanced Stage of 
Lung Cancer 

Att beskriva 
upplevelserna av 
andningsbesvär 
och hur de kan 
hanteras hos 
kinesiska 
patienter med 
lungcancer 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
djupgående 
intervjuer 
använts 

11 deltagare i 
studien, både 
män & kvinnor. 
Ålder var mellan 
51-80 år 

4 huvudteman 
framstod: (1) 
dyspné och dess 
egenskaper (2) 
effekterna av 
dyspné (3) 
strategier som 
används för att 
hantera dyspné (4) 
sjuksköterskornas 
roll i hanteringen av 
dyspné.  
 

Hög 

8 p 

      

Lehto, R. H. 
2014 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 

 

Patient views on 
smoking, lung 
cancer, and stigma: 
A focus group 
Perspective 

Att beskriva hur 
patienter i 
fokusgrupper 
diskuterar kring 
upplevelserna av 
lungcancer och i 
relation till 
stigmatisering, 
rökvanor och 
vilka problem det 
orsakat 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, med 
fokus 
grupper 

11 deltagare i 
studien, blandat 
män & kvinnor. 
Åldern var från 
51-79 år 

Sex teman 
framstod: 1) 
samhällets attityder 
2) ipraxis och 
erfarenheter; 3) 
negativa tankar och 
känslor som skuld, 
självanklagelser, 
ånger och ilska 4) 
faktiska 
stigmatisering 
erfarenheter 5) 
rökavvänjning: 
personliga val 
kontra missbruk, 
och 6) orsaker. 
 

Hög 

8 p 

      

Maguire, R., 
Stoddart, K., 
Flowers, P., 
McPhelim, J., & 
Kearney, N. 

2014 

European journal 
of oncology 
nursing 

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 

Att utforska levda 
upplevelser i 
samband med 
symtomen hos 
individerna med 
lungcancer 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
djupgående 
intervjuer 
använts 

10 deltagande i 
studien, både 
män & kvinnor. 
Ålder mellan 47-
80 år.  

Deltagarna 
upplevde 4-11 
samtidiga symptom 
med trötthet, hosta, 
smärta och andnöd. 
Deltagarna 
identifierade 
vanliga samband 
mellan de symptom 
som de upplevde. 
Deltagarna 
markerade andnöd 
och hosta som 
särskilt 
framträdande. 
 

Hög  

8 p 

      



 

 
 

  

McCarthy, I., & 
Dowling, M.  

2009 

International 
Journal of 
Palliative Nursing 

Living with a 
diagnosis of non-
small cell lung 
cancer: patients’ 
lived experiences 

Att studera 
upplevelserna av 
att leva med 
lungcancer 
 

Studie av 
kvalitativ 
ansats, där 
intervjuer 
användes 

6 deltagare i 
intervjuerna, 
både män & 
kvinnor där 
åldern var från 
52-72 år.  

Fyra teman 
framstod: ”Få 
behålla livet”; 
”fienden inuti mig”; 
”hålla sig på 
banan”, och ”jag är 
fortfarande jag”  
 

Hög 

8 p 

 

      



 

 
 

Bilaga 4 – Artiklarnas bidragande till resultat 
 

Författare Andningssvårigheter Trötthet Smärta Skam 
& 
Skuld 

Hopp Rädsla 
& Oro 

Ensamhet 

Adorno, G., & 
Brownell, G. 

  X X X X X 

Berterö, C., 
Vanhanen, M., & 
Appelin, G.  

   X X X X 

Dale, M. J., & 
Johnston, B.  

    X X X 

Dickerson, S. S., 
Sabbah, E. A., 
Gothard, S., 
Zeigler, P., & 
Chen, H. 

 X   X  X 

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

 X X X X X X 

Eustache, C., Jibb, 
E., & Grossman, 
M.  

    X X X 

Hamann, H. A., 
Ostroff, J. S., 
Marks, E. G., 
Gerber, D. E., & 
Schiller, J. H.  

   X  X X 

Henoch, I., 
Bergman, B., & 
Danielson, E. 

X    X X X 

Lai, Y. L., Chan, C. 
W. H., & Lopez, V. 

X   X  X X 

Lehto, R. H.    X  X X 

Maguire, R., 
Stoddart, K., 
Flowers, P., 
McPhelim, J., & 
Kearney, N. 

X X X X  X  

McCarthy, I., & 
Dowling, M. 

 X  X X X X 

 


