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Sammanfattning 
      
Bakgrund: Lungcancer är den cancerform med högst mortalitet. Att drabbas av 
lungcancer kan leda till att personen upplever olika känslor som rädsla, uppgivenhet 
och hopp vilket är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap och förståelse om. 
Sjuksköterskors uppgift är att främja den fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
hälsan hos personer de vårdar genom ett personcentrerat arbetssätt.  
Syfte: Att beskriva upplevelsen av hopp hos personer med lungcancer. 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ design och deduktiv ansats. Tretton 
artiklar inkluderades i resultatet. Polit och Becks modell användes i analysprocessen.  
Resultat: Analysen resulterade i två teman som beskrev upplevelsen av hopp hos 
personer med lungcancer. Det första temat var hälso- och sjukvårdens betydelse med 
tillhörande underteman att ha tilltro till medicinsk behandling och att få ett gott 
bemötande. Det andra temat var inneboende resurser med underteman att ha en 
religiös tro, att ha en meningsfull resterande tid och att tänka positivt.  
Slutsatser: Upplevelsen av hopp är betydelsefull hos personer med lungcancer. Det 
är en positiv känsla och en önskan kring vad personen vill ska ske i framtiden. 
Sjuksköterskor har därmed en betydande roll för att stärka hoppet hos personer med 
lungcancer genom sitt bemötande och förmåga till att arbeta personcentrerat. 
      
Nyckelord: Lungcancer, upplevelse, hopp, personcentrerad omvårdnad, 
sjuksköterskor 
      



      

 
 

The experience of hope among people with lung cancer 
- A literature review  
      

Summary 
      
Background: Lung cancer is the type of cancer with the highest mortality. When 
receiving a lung cancer diagnosis, feelings like fear, despair and hope can arise, which 
is important for nurses to know and understand. The role of the nurses is to promote 
the physical, psychological, social and spiritual well-being of the people they care for 
by providing person-centered care. 
Aim: To describe the experience of hope among people with lung cancer. 
Method: A literature review with qualitative design and a deductive approach. 
Thirteen qualitative articles were included in the result. Polit and Beck’s model was 
used in the analysis process. 
Result: The analysis resulted in two themes which described the experience of hope 
among people with lung cancer. The first theme was the significance of healthcare with 
the associated subthemes to have faith in medical treatment and to receive a good 
encounter. The second theme was intrinsic resources with the following subthemes: to 
have a religious belief, to have a meaningful remaining time and to think positively. 
Conclusions: The experience of hope is meaningful among people with lung cancer. 
Hope is a positive feeling and a wish for the individual’s future. Nurses have a 
significant role in empowering the hope of people with lung cancer through their 
communication and ability to remain person-centered.  
      
Keywords: Lung cancer, Experience, Hope, Person-centered care, Nurses 
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Inledning 
 
Lungcancer är en av de vanligaste och dödligaste cancersjukdomarna världen över 
(Bray et al., 2018). Sjukdomen kännetecknas av flera symptom vilka påverkar det 
fysiska, psykiska och sociala välmåendet (Pan et al., 2012). Sjuksköterskor ser 
symptomlindring som en del av arbetet men kan lätt förbise de existentiella behoven 
hos personer de möter (McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010). Att få en 
lungcancerdiagnos kan leda till att livet omkullkastas och att en stor osäkerhet infinner 
sig hos personen samtidigt som det kan vara svårt för sjukvårdspersonal att kunna säga 
vad som är bäst för personen att göra (Arber & Spencer, 2013). Sjuksköterskor kan i 
stressade situationer välja att fokusera på praktiska omvårdnadsåtgärder istället för att 
prata med personen de vårdar och bilda en relation (Ross, Tod & Clarke, 2015).  Det är 
sjuksköterskors uppgift att se hela människan och arbeta personcentrerat (Ekman, 
Norberg & Swedberg, 2014). Hos personer med lungcancer kan känslor och 
existentiella behov variera under sjukdomsförloppet. Närvarande känslor kan vara 
ångest, förnekelse, osäkerhet och hopp (Borneman, Irish, Sidhu, Koczywas & Cristea, 
2014). Hopp som omvårdnadsbegrepp uppfattas ofta som svårt att förstå och att som 
sjuksköterskor använda i det kliniska arbetet (Johnson, 2007).  
 
Sjuksköterskor behöver ha kunskap, förståelse och veta mer om innebörden av samt 
vilka faktorer som påverkar hopp hos personer de vårdar. Som blivande sjuksköterskor 
är det därför ett intressant område, att undersöka hur sjuksköterskorna kan arbeta 
med att främja personers hopp i omvårdnadsarbetet.  
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Bakgrund 

Lungcancer 
Varje år avlider cirka 1,8 miljoner människor av lungcancer världen över. Det är den 
cancerform vilken årligen tar flest liv. Ungern var det land som 2018 hade flest 
lungcancerdiagnoser följt av Serbien. I Sverige är det den sjätte vanligaste cancersorten 
(Bray et al., 2018). Lungcancer förekommer framförallt hos äldre personer mellan 65–
80 år, personer som röker eller har andra sjukdomar exempelvis KOL eller hjärt-och 
kärlsjukdomar. Överlevnadsprognosen efter 5 år är för män 17 % och för kvinnor 24 %. 
De låga siffrorna beror på att personerna ofta är långt gångna i sin cancersjukdom 
innan den upptäcks. I Sverige får cirka 4000 personer per år diagnosen. Sedan 1980-
talet har lungcancerdiagnoserna minskat något för männen medan siffrorna för 
kvinnorna har ökat stort (Bergman et al., 2018).  
 
Lungcancer består av elakartade tumörer som har uppstått i bronkernas slemhinna i 
lungorna. Tumörerna kan se ut på olika sätt och därför finns det två huvudgrupper 
inom lungcancer. Den ena är icke-småcellig lungcancer vilken utgör 85 % av all 
lungcancer och består av undergrupperna adenocarcinom och skivepitelcancer. Den 
andra huvudgruppen är småcellig lungcancer som utgör resterande 15 % (Bergman et 
al., 2018). Den största riskfaktorn för att drabbas av lungcancer är tobaksrökning, 
genom att röka själv eller befinna sig i miljöer med tobaksrök. En annan stor riskfaktor 
är att genom sin yrkesutövning eller i bostaden bli utsatt för strålning av radon (Bray 
et al., 2018).   
 
Symptom vid lungcancer är heshet, långvarig lunginflammation samt ihållande hosta, 
med eller utan slem. Allmänna symptom som aptitlöshet, trötthet, avmagring och feber 
uppkommer också hos individen. Lungcancer upptäcks ofta genom en lungröntgen och 
efter det påbörjas behandlingen, som främst sker genom kirurgi, strålning och 
cytostatika (Bergman et al., 2018). Behandling av lungcancer kan bidra till en ökad 
trötthet, allmän kroppslig smärta och ångestkänsla (Lin, Chen, Yang, & Zhou, 2013).  

Sjuksköterskornas omvårdnadsarbete med personer med lungcancer  

Inom cancervård finns det specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk 
vård och de har en viktig roll vid behandling och omvårdnad av personer med 
lungcancer (Jeyathevan, Lemonde & Cooper Brathwaite, 2017). Även 
allmänsjuksköterskor möter personer med den här sjukdomen på vårdcentraler, 
sjukhusavdelningar eller andra vårdinrättningar och det är därför viktigt att de också 
har kunskap om sjukdomen (Bennett & White, 2013).  
 
En av allmänsjuksköterskornas uppgift i mötet med en person med lungcancer är att 
lindra symptom. Vid viktnedgång och undernäring måste det gemensamt undersökas 
varför energibehovet inte tillgodoses och en omvårdnadsplan skapas. Personens 
matvanor kan behövas ses över och kompletteras med näringsdrycker eller 
kosttillskott (Donald & Borthwick, 2016). En omvårdnadsåtgärd vid andningsbesvär 
är genomgång av andningsteknik, till exempel att andas med magmusklerna, se till att 
personen sitter eller ligger i en bekväm ställning och erbjuda syrgas (Gaguski, 
Brandsema, Gernalin & Martinez, 2010). Trötthet är också ett mycket vanligt symptom 
och sjuksköterskorna kan då uppmuntra till fysisk aktivitet efter förmåga och ett 
regelbundet sömnschema där personen lägger sig samma tid varje kväll samt går upp 
vid samma tid varje morgon. Dessa åtgärder kan, tillsammans med ett tillräckligt 
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näringsintag, minska känslan av trötthet hos personen med lungcancer (Joyce, 
Schwartz & Huhmann, 2008). 
 
Personer med lungcancer har ofta komplexa vårdbehov utöver de kroppsliga 
symptomen såsom psykologisk stress, förtvivlan, ångest och hopplöshet (Arber & 
Spencer, 2013). För att kunna bemöta personens behov måste sjuksköterskorna 
fokusera på symptomen och inte bara de medicinska uppgifter som ska utföras 
(McCormack et al., 2010). Att låta personer med lungcancer och deras familjer vara 
delaktiga i behandlingen är oerhört viktigt för att kunna leverera vård av hög kvalité. 
Ett bra bemötande, att delge information och kunna erbjuda emotionellt stöd är också 
betydelsefullt (Ouwens et al., 2010). För att lyckas med det behöver sjuksköterskorna 
ha ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv (Ekman et al., 2011).  

Personcentrerad omvårdnad  

En av sex kärnkompetenser för legitimerade sjuksköterskor är personcentrerad 
omvårdnad (Cronenwett et al., 2007). Det innebär att personen ses som en individ med 
unika resurser, behov, värderingar och upplevelser. Vården planeras tillsammans i 
partnerskap. Sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal står för den professionella 
kunskapen och personen samt eventuella närstående delar med sig av personliga 
upplevelser och erfarenheter (Ekman et al., 2014). För att sjuksköterskorna ska kunna 
arbeta personcentrerat måste hela vårdteamet göra det. Alla i teamet måste ha samma 
mål med vårdplanen och stötta varandra med sin unika professionskunskap (Nilsson, 
Edvardson & Rushton, 2019). När vårdteamet arbetar personcentrerat upplever 
personerna vilka tar emot vården att de blir respekterade, lyssnade på samt får ökad 
kunskap och självkänsla (Kvåle & Bondevik, 2008). Eftersom personer med cancer ofta 
får lång behandling med upprepade kontakter med vården är personcentrerad 
omvårdnad särskilt viktig. Om personen inte känner sig inkluderad kan det leda till ett 
långvarigt lidande, då den inte får vara delaktig i beslut som rör den egna vården eller 
blir sedd som en individ (Kvåle & Bondevik, 2008; Sjölander & Berterö, 2008).  
 
I personcentrerad omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskorna lyssnar på personens 
berättelse för att sedan kunna gå vidare och utveckla ett partnerskap (Ekman et al., 
2011). För personer med lungcancer är det viktigt att sjuksköterskorna är lyhörda i ett 
tidigt skede av diagnosen och kontinuerligt när nya besked delges exempelvis om 
effekten av behandlingen (Arber & Spencer, 2013). Fungerar inte partnerskapet finns 
risken att personen hamnar i en negativ beroendeställning till sjukvårdspersonalen där 
personens autonomi hotas (Ekman et al., 2014). Relationen mellan den vårdsökande 
personen och sjukvårdspersonalen är väldigt viktig i personcentrerad omvårdnad. För 
att uppnå ett fungerande partnerskap behöver båda parter lita på och respektera 
varandra (McCormack et al., 2010).  
 
En utmaning med personcentrerad omvårdnad är att den ofta uppfattas som mer 
tidskrävande för sjukvårdspersonalen (Ross et al., 2015). Det kräver att 
sjukvårdspersonalen går ifrån ett fokus på arbetsuppgifter till ett fokus på människan 
bakom sjukdomen och behandlingarna (McCormack et al., 2010). Det är viktigt att 
arbeta med personcentrerad omvårdnad då det är ett verktyg som påverkar hur 
personen mår och hur snabbt tillfrisknandet sker (Ross et al., 2015). Genom att se den 
unika människan och ta hänsyn till personliga behov och resurser kan 
sjuksköterskorna främja hoppet, till exempel genom att hålla personen informerad om 
sin sjukdom och se till att vardagen fungerar så bra som möjligt (Harstäde, Blomberg, 
Benzein & Östlund, 2018). Att ta hänsyn till och uppmuntra hoppet ingår i 
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personcentrerad omvårdnad då det är att ta tillvara på personens motivation och 
välmående (Reynolds, 2008; Johnson, 2007).  

Teoretisk referensram 

Hopp är ett begrepp som kan ha många betydelser beroende på i vilket sammanhang 
det används. I ett omvårdnadsperspektiv kan begreppet hopp beskrivas som en känsla, 
erfarenhet eller behov. Ofta sätts det i relation till framtiden och vad individen önskar 
ska ske då (Tutton, Seers & Langstaff, 2009). Hopp delas därför in i två delar, ett 
universellt och ett specifikt hopp. Det universella hoppet är en generell övertygelse om 
livet, ett försvar mot motgångar och ett ljus för människan. Individerna lever då med 
hoppet i det dagliga livet. Det specifika hoppet är ofta kopplat till tid och kan vara att 
hoppas för någonting, till exempel en behandling som kan bota lungcancern eller en 
möjlighet att få leva så länge som möjligt (Nierop-van Baalen, Grypdonck, Hecke & 
Verhaeghe, 2016; Hammer, Mogensen & Hall, 2009).  
 
Trots att hopp är ett välstuderat omvårdnadsbegrepp kan det uppfattas vagt och svårt 
att använda i praktiken för sjukvårdspersonal (Johnson, 2007; Nekolaichuk, Jevne & 
Maguire, 1999). Sjuksköterskor kan se hopp kopplat till framtiden och ett specifikt mål. 
Hopp, tro och kärlek är tre begrepp som utgör den viktiga substansen i relationen 
mellan personen och dennes gud (Eriksson, 1995). Hopp kan också vara 
sammankopplat med mod, tro samt en tillförsikt att omgivningen är hjälpsam för den 
som behöver hjälp. Hopp är ett begär av ett tillstånd, upplevelse, föremål eller 
slutförande av en uppgift. Det är sjuksköterskornas uppgift att uppmuntra hoppet 
(Travelbee, 1966).  
 
Att ha en känsla av hopp är sammankopplat med hälsa och välbehag (Nekolaichuk et 
al., 1999). Det finns också ett samband mellan känslan av hopp hos personer och hur 
väl de återhämtar sig efter skada och sjukdom. Att känna hopp är en resurs för 
tillfrisknande (Tutton et al., 2009). Hopp både ger och tar energi från individen. 
Dessutom har det visat sig att hopp reducerar stress vilket innebär att individen kan ta 
vara på både nutid och tänka sig en framtid (Nierop-van Baalen et al., 2016). I 
omvårdnadsarbetet arbetar också sjuksköterskorna med säker vård (Cronenwett et al., 
2007) vilket innebär att ta tillvara på och uppmuntra personers hopp, som ett verktyg 
för hälsa och tillfrisknande (Tutton et al., 2009).  
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Syfte  
 

Syftet var att beskriva upplevelsen av hopp hos personer med lungcancer. 
 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt med kvalitativ design har genomförts. Litteraturöversikten gav en 
överblick över vilken kunskap som fanns inom området utifrån syftet (Polit & Beck, 
2018; Friberg, 2017). Artiklar med kvalitativ design eftersöktes eftersom 
litteraturöversiktens syfte var att beskriva personers upplevelse av hopp och kvalitativ 
forskning ger svar på hur människors levda erfarenheter påverkas av olika fenomen. 
En deduktiv ansats har valts vilket innebar att data analyserades utifrån den valda 
referensramen genom att leta efter definitionen av omvårdnadsbegreppet hopp i 
artiklarna (Henricson & Billhult, 2017).  

Urval och datainsamling 

Utifrån syftet skapades en sökstrategi (Polit & Beck, 2018). Genom att identifiera 
nyckelord i syftet valdes följande sökord: lung cancer, lung neoplasm*, lung tumor, 
lung carcinoma, hope, hopefulness, meaning of hope, interview*, qualitative 
research, qualitative stud*, narrat*, focus group*. Sökorden kombinerades ihop med 
sökoperatörerna AND eller OR för att få fram de mest relevanta resultaten. AND 
användes för att koppla ihop två eller flera sökord och avgränsa sökningen. OR 
användes för att vidga sökningen genom att söka med flera sökord samtidigt. 
Trunkering (*) möjliggjorde träffar på artiklar med sökordets alla olika böjningsformer 
(Östlundh, 2017). Inklusionskriterier som valdes var att deltagarna var diagnostiserade 
med lungcancer samt var vuxna, att artiklarna hade en kvalitativ metod och var 
publicerade i en vetenskaplig tidskrift som genomfört peer reviewing. Begränsningar 
var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan 2008 och 2019 
samt genomgått etisk prövning (Polit & Beck, 2018).  
 
Sökorden testades i olika databaser för att få en uppfattning om hur mycket litteratur 
om det valda ämnet som fanns i de olika databaserna. Databaserna som valdes ut var 
CINAHL och Medline, vilka är två stora databaser med forskning inom omvårdnad 
respektive medicin (Polit & Beck, 2018). CINAHL är en databas som har sin grund i 
omvårdnadsvetenskap medan Medline har vetenskap främst inom medicin (Östlundh, 
2017). Litteratursökningen genomfördes och 97 artiklar svarade på valda sökord i olika 
kombinationer (Bilaga 1). Först lästes och jämfördes artiklarnas titlar mot syftet för att 
välja ut relevant litteratur som fick gå vidare till nästa steg där deras abstract lästes och 
jämfördes mot syftet. Kvar blev 12 artiklar som lästes igenom och genomgick en 
kvalitetsgranskning för att bedöma om de var användbara i litteraturöversikten.  
 
För att kvalitetsgranska artiklarna användes granskningsprotokollet framtaget av 
Hälsohögskolan, Jönköping University, avdelningen för omvårdnad (Bilaga 2). 
Granskningsprotokollet bestod av två delar med totalt 12 frågor vilka besvarades med 
ja eller nej. Varje fråga som besvarades med ett ja gav ett poäng. För att en artikel skulle 
bli godkänd krävdes 4/4 poäng på del 1 och minst 6/8 poäng på del 2. Hög kvalité 
innebar ett minimum på 7/8 poäng i del 2 medan medelkvalité innebar 6/8 poäng. 
Tolv vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades varav 11 uppfyllde kriterierna för att gå 
vidare till dataanalysen. Då 11 artiklar ansågs vara för få gjordes en ny artikelsökning 
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genom att granska referenslistor i andra litteraturöversikter och arbeten inom samma 
område. Ytterligare två relevanta artiklar hittades och kvalitetsgranskades. Det 
upprättades en artikelmatris där varje artikel sammanfattades med följande rubriker: 
1) författare, titel, år; 2) syfte; 3) metod, datainsamling, urval; 4) sammanfattning 
resultat och 5) kvalitet utifrån Hälsohögskolans granskningsprotokoll (Bilaga 3). Det 
blev slutligen 13 artiklar som hade hög kvalité utifrån granskningsprotokollet och gick 
vidare till dataanalysen. Artiklarna var skrivna i följande länder: Kanada (n=1), USA 
(n=4), Frankrike (n=1), Storbritannien (n=3), Sverige (n=2), Irland (n=1) och 
Danmark (n=1). 

Dataanalys 

Inför analys av artiklar diskuterades förförståelse och personliga värderingar för att 
inte påverka analysprocessen. Innehållet från de utvalda artiklarna analyserades och 
sammanställdes enligt Polit och Becks modell (2018). Det är en modell som beskriver 
hela forskningsprocessen i 9 steg där dataanalysen börjar i steg 8 och 9. I steg 8 lästes 
först varje artikels resultat flera gånger individuellt. Sedan jämfördes och diskuterades 
artiklarnas resultat för att få en ökad förståelse och undvika misstolkande i den 
fortsatta dataanalysen. Den teoretiska referensramen var hopp vilket var vad som 
lästes och eftersöktes i texterna. Utöver ordet hopp definierades det som en önskan, en 
tro och en förhoppning. Upplevelser av hopp identifierades i texten, ströks under med 
kulspetspenna, tolkades och benämndes som nyckelord vilka svarade mot syftet. 
Nyckelorden översattes till svenska och de med likadan innebörd markerades med 
indexflikar i samma färg och placerades ut i texten på artiklarna. Indexflikarna 
summerades och grupperades efter likheter och skillnader. Innebörden av nyckelorden 
i de olika grupperna, kopplat till syftet, diskuterades för att sedan bilda underteman. 
Fem underteman skapades vilka var att ha tilltro till medicinsk behandling, att få ett 
gott bemötande, att ha en religiös tro, att ha en meningsfull resterande tid samt att 
tänka positivt. Undertemana jämfördes och två teman hälso- och sjukvårdens 
betydelse samt inneboende resurser formulerades. I steg 9 sammanställdes temana för 
att presenteras i litteraturöversiktens resultat (Polit & Beck, 2018).  

Etiska överväganden 

En litteraturöversikt behöver inget etiskt godkännande från en kommitté. Syftet, att 
beskriva upplevelsen av hopp hos personer med lungcancer, kan uppfattas som en etisk 
gråzon då det ofta är personer nära döden som intervjuats vilka kan ha befunnit sig i 
en psykologisk sårbar tid. Samtidigt kan personer med lungcancer som möter vården i 
framtiden ha stor nytta av forskningen (Polit & Beck, 2018). I den här 
litteraturöversikten handlade det om att överväga den risk och nytta forskningen kan 
innebära för deltagarna men också för framtida personer med lungcancer (The World 
Medical Association, 2013).  
 
Artiklar med kvalitativ design valdes där mestadels muntliga intervjuer genomfördes. 
En risk med det är att forskaren som intervjuar kommer personen väldigt nära, särskilt 
när det är känsliga frågor om hopp som diskuteras, vilket kan ha påverkat forskaren i 
sin analys av intervjun (Kjellström, 2017). Personens integritet kan äventyras om 
forskaren inkräktar på det privata (The World Medical Association, 2013). Det är 
därför viktigt att artiklarna var godkända av en etisk kommitté samt att det tydligt 
framgick i texten hur deltagarnas rättigheter och anonymitet skyddats (Polit & Beck, 
2018). Genom att deltagarna är anonyma innebär det att obehöriga inte ska kunna 
identifiera medverkande personer (Sandman & Kjellström, 2013).  
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Vid val och granskning av artiklarna beaktades den beskrivning av de etiska 
överväganden som forskarna hade gjort. Övervägandena har sin grund i de etiska 
principerna; respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen 
(Sandman & Kjellström, 2013). Det säkerställdes att i texterna som inkluderades i 
litteraturöversikten var deltagarna välinformerade om studiens innehåll, att deras 
medverkan var frivillig och kunde avbrytas, att deltagarna inte var i beroendeställning 
till forskarna samt att forskningen skulle gynna allmänheten (Vetenskapsrådet, 2017).  
 

  



      

8 
 

Resultat 
Resultatet är en sammanställning av 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 
Utifrån resultatet bildades två teman och fem underteman. Två teman som svarade på 
syftet att beskriva upplevelsen av hopp hos personer med lungcancer fanns inom hälso- 
och sjukvårdens betydelse och inneboende resurser. Undertemana var att ha tilltro till 
medicinsk behandling, att få ett gott bemötande, att ha en religiös tro, att ha en 
meningsfull resterande tid och att tänka positivt.  

 
Figur 1 - Resultatet bildade två teman och fem underteman som beskriver upplevelsen av 
hopp hos personer med lungcancer.  

Hälso- och sjukvårdens betydelse  

Hopp hämtades från behandlingsmöjligheter, chansen att bli frisk och 
sjukvårdspersonalens agerande (Dickerson et al., 2015; Petri & Berthelsen, 2015). 
Personerna med lungcancer hade stor kunskap om sjukdomen och den ogynnsamma 
prognosen men upplevde ändå hopp (Pujol, Mérel & Roth, 2017). Hoppet kan se olika 
ut och vara riktat mot diverse mål, men gemensamt var att hopp inspireras och 
påverkas av hälso- och sjukvården (Dickerson et al., 2015; Petri & Berthelsen, 2015).  

Att ha en tilltro till medicinsk behandling  
Personerna med lungcancer hoppades på ett nytt botemedel och att bli frisk (McMullen 
et al., 2019; Roulston, Davidson, Kernohan & Brazil, 2018; Pujol et al., 2017; Petri & 
Berthelsen, 2015; Eustache, Jibb & Grossman, 2014; Salander, Bergknut & 
Henriksson, 2014; Ellis, Lloyd Williams, Wagland, Bailey & Molassiotis, 2013; 
Dickerson et al., 2012; Robinson, 2012; McCarthy & Dowling, 2009; Berterö, 
Vanhanen & Appelin, 2008). Medvetenhet och kunskap om sjukdom samt prognos 
samexisterade med hopp för att bli botad (Pujol et al., 2017; Petri & Berthelsen, 2015; 
Eustache et al., 2014; Ellis et al., 2013; Berterö et al., 2008). Medan behandling pågick 
var det ett tecken att det fanns hopp för läkning (McCarthy & Dowling, 2009). Hopp 
för att bli frisk var vad som fick personerna att ta sig igenom cellgiftsbehandling och 
fortsätta leva (Petri & Berthelsen, 2015). Hopp var inte bara sammankopplat med eget 
tillfrisknande. Genom att delta i studier för ny behandling hoppades deltagarna att 
framtida personer som insjuknar i lungcancer får bättre överlevnadsprognoser 
(McMullen et al., 2019; Roulston et al., 2018). Ett perspektiv var inte att bli frisk utan 
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att inte bli sjukare, att den nuvarande sjukdomsbilden skulle fortsätta i framtiden 
(Eustache et al., 2014). Hoppet speglades även i en förhoppning om att symptomen av 
lungcancern skulle försvinna (Berterö et al., 2008).  

Att få ett gott bemötande 
Sjukvårdspersonalens bemötande kunde påverka personernas upplevelse och grad av 
hopp (Dickerson et al., 2015; Petri & Berthelsen, 2015; Eustache et al., 2014; Salander 
et al., 2014; Ellis et al., 2013; Dickerson et al., 2012). Det utvecklades ett kamratskap 
mellan personerna med lungcancer och sjukvårdspersonalen vilket gjorde att 
personernas upplevelse av diagnosen blev mer positiv (Dickerson et al., 2012). Genom 
att sjukvårdspersonalen lyssnade på personernas erfarenheter och behov upplevde 
personerna trygghet och känsla av hopp (Eustache et al., 2014; Ellis et al., 2013). 
Personerna valde att inte själva söka efter information om lungcancer då det minskade 
hoppet, utan litade på vad sjukvårdspersonalen berättade (Pujol et al., 2017). Hopp 
upplevdes då sjukvårdspersonalen gjorde allt i sin makt för att hålla kämpaglöden vid 
liv (Ellis et al., 2013). När personerna uppfattade sjukvårdspersonal som oempatisk 
eller negativ förlorade de hopp (Eustache et al., 2014). Sjukvården kunde också ta bort 
hopp genom att berätta om överlevnadsstatistik och prognos, vilket gjorde det svårare 
att föreställa sig överlevnad (Petri & Berthelsen, 2015). Litade personerna på att 
sjukvårdspersonalen gjorde sitt bästa för att ge dem behandling förstärktes hoppet 
(Dickerson et al., 2015; Eustache et al., 2014; Dickerson et al., 2012).  

Inneboende resurser 

Hopp återfanns i en religiös tro och en känsla av att det var ödet som bestämt 
personens liv (Ellis et al., 2013). Tid gav också en upplevelse av hopp oavsett om det 
gällde att få mer tid till att leva eller fylla den tid personerna hade kvar med 
meningsfullhet (Dickerson et al., 2015; Eustache et al., 2014; Dickerson et al., 2012; 
Berterö et al., 2008). Slutligen speglades upplevelsen av hopp i ett positivt tankesätt 
där det blev en drivkraft för att inte ge upp (Horne, Seymour & Payne, 2012).  

Att ha en religiös tro 
Att ha en religiös tro var en bidragande faktor till att personerna upplevde hopp. 
Genom att tro på hjälp från gud och guds planer blev det lättare att acceptera ödet och 
den tid personen hade kvar att leva. Vardagen och det dagliga livet blev enklare att 
möta. Den religiösa tron bidrog också till att personerna hoppades på ett liv efter döden 
vilket dämpade deras oro (Ellis et al., 2013). Gud och dess makt spelade en stor roll för 
upplevelsen av hopp (Salander et al., 2014). Att ha en religiös tro bidrog till att 
personerna kunde hoppas på ett botemedel. I kombination med tron kände personerna 
att vad än gud har planerat var det för deras bästa, oavsett om det är att avsluta livet 
eller ge mer tid att leva (Dickerson et al., 2015; Dickerson et al., 2012).  

Att ha en meningsfull resterande tid 
Efter att ha fått diagnosen lungcancer hoppades personerna på att få leva längre än 
överlevnadsprognosen och få mer tid för livet (Dickerson et al., 2015; Eustache et al., 
2014; Dickerson et al., 2012; Berterö et al., 2008). Upplevelsen av hopp förändrades 
genom sjukdomsprocessen. Personerna började hoppas genom att tänka på framtiden 
och vad de skulle vilja göra då (Eustache et al., 2014).  Hoppet att få mer tid gjorde det 
värt att ta en krävande behandling med biverkningar (Eustache et al., 2014; Dickerson 
et al., 2012). Det fanns ett hopp om att få fylla den resterande tiden med något 
meningsfullt eller att få ha en bra sista tid om behandlingen inte kunde förlänga livet 
(Roulston et al., 2018; Dickerson et al., 2015; Salander et al., 2014; Eustache et al., 
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2014; Ellis et al., 2013; Robinson, 2012; Dickerson et al., 2012; Berterö et al., 2008). 
Det kunde handla om vardagliga företeelser som att klara av att handla själv, kunna 
hjälpa familjemedlemmar, ta hand om husdjur eller orka arbeta (Salander et al., 2014; 
Robinson, 2012; Berterö et al., 2008) men också att få uppleva viktiga milstolpar i 
närståendes liv (Roulston et al., 2018). Personerna hoppades också för att få uppleva 
saker som de aldrig tidigare utövat eller erfarit (Ellis et. al, 2013). Ett accepterande av 
den kvarvarande tiden gav personerna kraft till att göra upp planer för vad de ville 
hinna med och de återfick förmågan att hoppas på saker igen (Eustache et al., 2014).  

Att tänka positivt  
Genom att tänka positivt gavs motivation till att fortsätta kämpa och att inte ge upp 
(Dickerson et. al., 2015; Salander et al., 2014; Ellis et al., 2013; Dickerson et al., 2012; 
Horne et al, 2012; McCarthy & Dowling, 2009). Om personerna hade en positiv 
inställning till lungcancern kunde besked och prognoser bli tydligare och lättare att 
hantera. Det hade ingen betydelse om personerna inte insåg eller hade förstått 
sjukdomsbilden. Personerna påtalade att det alltid finns någon som har det värre än 
dem själva och därför gällde det att vara positiv (Salander et al., 2014). Att tänka 
positivt och samtala kring sjukdomen och symptomen gav hopp då personernas 
situation bearbetades (Dickerson et. al., 2015). Att ha ett positivt tankesätt gav också 
styrka till att leva i nuet och inte bli fast mellan dåtiden och framtiden. De såg positivt 
på och fick hopp av att genomföra stora som små vardagsaktiviteter (Dickerson et al., 
2015; Eustache et al., 2014). Genom att leva livet så normalt som möjligt kunde 
tankarna på cancern och döden skjutas bort (McCarthy & Dowling, 2009). Att vara 
medveten om att personen snart skulle dö var inte anledning till att förlora hopp då det 
sågs som en naturlig process i livet (Pujol et al., 2017). Hoppet var att få somna in i 
hemmet omgiven av närstående och husdjur samt få en fridfull och smärtfri död. För 
att inte vara en börda för familjen fanns tankar att istället dö på ett hospice vilket 
accepterades då det ansågs vara det bästa för personen och närstående (Roulston et 
al., 2018). Tankarna tilläts inte vara något annat än positiva. Det fanns inget annat 
alternativ än att bli frisk och att fortsätta leva som vanligt (Dickerson et al., 2012; 
Horne et al., 2012; McCarthy & Dowling, 2009). Genom att leva som vanligt och 
fokusera på nuet fick livet en mening för både personerna och deras familjer (Horne et 
al., 2012). Genomförandet av vardagens sysslor och aktiviteter, trots biverkningar av 
behandlingarna, var en självklarhet trots att det tog mer tid och var mer ansträngande. 
Det var befriande att bara åka iväg och fiska och känna sig fri från sjukdomen en stund 
(Dickerson et al., 2012). Det framkom att personerna hade med sig positiva tankar från 
tidigare egna sjukdomsdiagnoser samt familjemedlemmars sjukdomar. Därigenom 
upplevdes ett hopp då personerna hade ett positivt tankesätt till att det går att överleva 
även de svåraste sjukdomarna (Robinson, 2012). Med ett positivt tänkande gav 
sjukdomen hopp och blev en inspiration för att hålla sig vid liv. Att känna till andra 
personer och celebriteter som har överlevt lungcancer upplevdes också som hoppfullt 
(Horne et al., 2012).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Artiklar med kvalitativ design valdes eftersom personers upplevelser eftersöktes. Hade 
kvantitativa artiklar valts istället hade en annan typ av resultat framträtt vilket kanske 
inte hade lett fram till så innehållsrika beskrivningar av personers upplevelse av hopp 
(Segesten, 2017). Från början var ambitionen att använda en induktiv ansats men det 
ändrades under dataanalysen då det var få artiklar som enbart handlade om hopp. En 
deduktiv ansats valdes istället vilket passade bra då det var ett specifikt begrepp som 
eftersöktes och det fanns en begränsad mängd artiklar att använda till resultatet. Det 
är en svaghet för litteraturöversikten att byta ansats då arbetsprocessen inte hade en 
klar röd tråd. 
 
Genom att använda sökord som både innehöll ämnesord och frisökningar ökade 
specificiteten för litteraturöversikten (Billhult, 2017). Nyckelord som identifierades i 
syftet var “hopp” och “lungcancer”. Genom att ta fram synonymer till dessa 
genomfördes första artikelsökningen med sökorden “lung cancer OR lung neoplasm* 
OR lung tumor OR lung carcinoma” AND “hope OR hopefulness OR meaning of hope”. 
För att underlätta sökningen med alla synonymer användes sökoperatören OR mellan 
varje sökord för att kunna söka på alla orden samtidigt utan att exkludera artiklar som 
innehöll ett men inte alla av sökorden. AND användes mellan sökblocken för att få fram 
artiklar som innehöll något sökord från varje sökblock. Trunkering tillämpades på 
vissa sökord för att få med pluralis, bestämd form och andra ändelser för att inte gå 
miste om artiklar som hade en annan ändelse än den valda i sökordet.   
 
Första sökningen gav 170 träffar i CINAHL och 1024 i Medline där en stor mängd inte 
var intressanta för litteraturöversikten eftersom de var artiklar av kvantitativ design. 
Ett beslut att lägga till ytterligare sökord för försöka smalna av sökningen till artiklar 
med kvalitativ design togs. Gemensamt och genom att titta i facklitteratur 
identifierades följande sökord “interview* OR qualitative research OR qualitative 
stud* OR narrat* OR focus group*”. En ny sökning genomfördes där antalet träffar 
blev 36 i CINAHL och 61 i Medline. Fortfarande var det många artiklar med kvalitativ 
design men det var lättare att läsa varje artikels titel och abstract för att avgöra vilka 
artiklar som var relevanta för litteraturöversiktens syfte. Att sökord för olika kvalitativa 
designer lades till kan ha medfört att relevant litteratur exkluderats vilket minskar 
trovärdigheten. Det ansågs dock vara nödvändigt då det fanns begränsad tid för att 
genomföra litteratursökningen och första sökningen gav för många träffar för att hinna 
läsa alla. CINAHL gav flest användbara artiklar som togs med i resultatet vilket beror 
på att CINAHL är en databas för omvårdnad medan Medline innehåller både 
medicinsk- och omvårdnadsforskning. Det fanns 28 artiklar som dök upp både i 
CINAHL och Medline. Litteraturöversiktens trovärdighet och sensitivitet stärks genom 
användandet av databaser vilka innehåller omvårdnadsrelaterad respektive både 
omvårdnads-och medicinsk forskning. Det gav också en bredd i resultaten 
(Mårtensson & Fridlund, 2017; Billhult, 2017)  
 
Efter kvalitetsgranskningen var 11 artiklar kvar till resultatet vilket ansågs vara för få 
för ett trovärdigt resultat. För att hitta fler artiklar prövades först att lägga till 
ytterligare sökord som experienc* och feeling* men inga relevanta artiklar hittades på 
det sättet. Genom att granska referenslistor i andra litteraturöversikter och artiklar 
med liknande ämne kunde två nya artiklar till resultatet identifieras. Det är en svaghet 
för litteraturöversiktens sökstrategi att dessa två artiklar inte dök upp med de valda 
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sökorden. I samband med att sökstrategin ändrades utökades tidsintervallet till 12 år. 
Från början hade 10 år valts men det gav inte tillräckligt med antal artiklar för att 
säkerställa ett pålitligt resultat. Äldre artiklar kan sänka trovärdigheten då sjukvården 
ständigt uppdaterar sina riktlinjer och har olika förutsättningar för att ge vård vilket 
kan leda till att personer med lungcancer har annorlunda upplevelser av hopp över tid 
utifrån sjukvårdens förutsättningar. Nyttan av att inkludera äldre artiklar till resultatet 
ansågs vara större än risken då fler relevanta artiklar hittades där liknande nyckelord 
identifierades och överensstämde med nyare forskning (Östlundh, 2017). 
 
I urvalsprocessen sållades artiklar bort vilka inte hade relevant titel eller abstract. Det 
kan innebära att användbara artiklar valdes bort vilket kan ha äventyrat trovärdigheten 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtliga artiklar hade liknande forskningsmetoder 
som intervjuer och frågeformulär med öppna frågor vilket stärkte artiklarnas 
pålitlighet (Friberg, 2017). Vid användandet av Hälsohögskolans 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa artiklar behövde artiklarna ha 4/4 poäng 
på del 1 för att gå vidare till nästa del. På del 2 togs beslutet att artiklarna skulle ha 
minst 6/8 poäng för att tas med till resultatet för att hålla hög pålitlighet och 
trovärdighet. Artiklarna som byggde upp resultatet genomgick etisk granskning vid 
kvalitetskontrollen och endast de som fått ett godkännande från en etisk kommitté togs 
med. Hade granskningen inte genomförts fanns en risk att forskning inkluderats som 
inte tagit hänsyn till deltagarnas självbestämmande, integritet och hälsa (Kjellström, 
2017).  
 
För att få en överblick över de olika artiklarnas syfte, metod och resultat skrevs det vid 
kvalitetsgranskningen en kort sammanfattning av dem vilket kan ha medfört att 
relevant och intressant innehåll förbisågs. Något som kan ha förstärkt 
litteraturöversiktens pålitlighet var att artiklarna lästes och granskades först enskilt 
och därefter tillsammans för att gemensamt diskutera fynden (Mårtensson & Fridlund, 
2017). I två artiklar skedde intervjuerna i par. Den ena artikeln bestod av personer med 
lungcancer och deras närstående och den andra artikeln bestod av personer med 
lungcancer och läkare. Det stod tydligt i artiklarna vem som sade vad men 
trovärdigheten till litteraturöversikten kan ha påverkats av att det var svårt att urskilja 
om intervjuerna skedde i par och om då personerna blev påverkade av den närståendes 
eller läkarens närvaro och att de hörde vad personerna sade. För att skydda 
trovärdigheten diskuterades och granskades dessa artiklar tillsammans för att försäkra 
sig om att endast vad personerna med lungcancer sade togs med till resultatet.  
 
Vid dataanalysen lästes artiklarna först individuellt för att öka pålitligheten. Skulle 
artiklarna lästs tillsammans först fanns risken att en gemensam uppfattning bildats 
direkt istället för att ha två perspektiv. När artiklarna lästes plockades det specifika 
begreppet hopp ut. Utöver ordet hopp valdes en önskan, en tro och en förhoppning att 
ingå i definitionen. En risk var att definitionen blev för bred och att artiklarnas resultat 
tolkades för att passa in i definitionen. För att motverka risken gjordes analysen med 
en försiktighet där allt jämfördes och diskuterades innan det togs med i 
litteraturöversiktens resultat. En styrka med att använda en deduktiv ansats var att fler 
artiklar kunde användas vilket gav ett rikare resultat. Genom att läsa artiklarna var för 
sig och sedan diskutera innehållet gavs ett bredare perspektiv på innehållet och vad 
som kunde tas med i litteraturöversiktens resultat. Trovärdigheten kan ha påverkats 
då engelska inte var författarnas modersmål. Vissa fakta i artiklarnas resultat kan ha 
misstolkats när resultaten översattes till svenska och sammanfattades. För att stärka 
bekräftelsebarheten och trovärdigheten av analysarbetet har handledare och 



      

13 
 

medstudenter varit till hjälp för att se till att analysen var grundad i data (Priebe & 
Landström, 2017; Henricson, 2017). Nyckelorden som identifierades i 
resultatartiklarna delades in i fem underteman som sedan delades in i två teman. Antal 
teman begränsades då en tidsram fanns att följa samt ett begränsat antal artiklar (Polit 
& Beck, 2018). 
 
En viss förförståelse fanns genom teoretisk kunskap om omvårdnad men inte kring 
hopp som omvårdnadsbegrepp. Det fanns erfarenheter av tidigare möten med 
personer med andra cancerdiagnoser men inte med personer med lungcancer samt vad 
deras känslor och erfarenheter är. Att ha teoretisk kunskap om omvårdnad och 
erfarenheter av möten med personer med lungcancer kan ha påverkat läsningen av 
artiklarnas resultat samt analysen då det omedvetet kan ha styrt hur innehållet har 
tolkats. För att motverka påverkan har förkunskapen reflekterats och diskuterats 
tillsammans under analysens olika delar. Handledare och medstudenter har också fått 
läsa litteraturöversiktens olika delar och bedöma om analysen var färgad av 
värderingar och känslor, vilket stärker bekräftelsebarheten och trovärdigheten av 
analysarbetet (Priebe & Landström, 2017; Henricson, 2017). Ett exempel är att 
nyckelord diskuteras med handledare och medstudenter för att tema samt undertema 
skulle bli korrekt formulerade utan påverkan av förförståelsen. Under 
sjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda utbildningar har etik, moral samt 
medvetenhet kring normer och värderingar utvecklats vilket stärker trovärdigheten 
genom att litteraturöversikten gjordes med ett vetenskapligt perspektiv samt med 
etiska överväganden. Hade inte kunskap erhållits hade metod, analys och resultat 
genererat sämre överförbarhet och trovärdighet.  
 
Val av ord och benämning diskuterades och reflekterades över för att ha ett så korrekt 
språk som möjligt. Exempelvis valdes “Personer med lungcancer” istället för “patienter 
med lungcancer” eller “lungcancerpatienter” för att reflektera att ingen är sin diagnos 
utan en unik människa. För att vara konsekventa och undvika misstolkande valdes 
begreppet “sjukvårdspersonal” som ett samlingsbegrepp för alla de vårdande yrken 
som finns i hälso- och sjukvården. Artiklarna som har lästs är på engelska och ibland 
saknades ett jämbördigt svenskt ord för det engelska. När problem uppstod fördes en 
diskussion och ordböcker användes (Kjellström, 2017). 
 
Majoriteten av de valda artiklarnas studier var genomförda i USA. Resterande var 
gjorda i Kanada, Frankrike, Storbritannien, Irland, Sverige och Danmark. Varje land 
har ett unikt hälso- och sjukvårdssystem med olika förutsättningar för att bedriva vård 
vilket kan göra det svårt att överföra tillämpbarheten till Sverige (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Det skiljer sig mellan länder vilka riktlinjer det finns för vård av 
personerna med lungcancer. Exempelvis infördes speciella program för personer med 
lungcancer i Danmark 2009 medan Sverige införde det först 2016. Programmen gör 
att diagnostiseringen går snabbare och vården blir mer koordinerad. Hur ofta 
sjukvårdens riktlinjer uppdateras skiljer sig också åt i olika länder. Det går inte att 
utesluta att dessa faktorer kan påverka upplevelsen av hopp (Christensen, Jekunen, 
Heinonen, Oksbjerg Dalton & Rasmussen, 2017). Artiklarna som byggde upp resultatet 
har därmed haft olika förutsättningar och riktlinjer vilket kan försvåra resultatets 
överförbarhet till svenska förhållanden.  

Resultatdiskussion 

Huvudfynd som kommer lyftas i resultatdiskussionen svarade på litteraturöversiktens 
syfte. Upplevelsen av hopp beskrevs som en önskan att bli frisk samt ha en meningsfull 



      

14 
 

vardag. Omgivningens bemötande och den religiösa tron påverkade personernas 
upplevelse av hopp. 
      
Personernas hopp var att tillfriskna och bli fri från sjukdomen och symptomen genom 
tilltro till den medicinska behandlingen. Trots en medvetenhet om den dåliga 
överlevnadsprognosen fanns hopp om att bli frisk. Hopp för att få mer tid att leva fanns 
men främst att ha en meningsfull tid var vad personerna önskade. Den meningsfulla 
tiden innebar att umgås med närstående, göra betydelsefulla aktiviteter och känna sig 
välmående. Att klara av vardagsaktiviteter och sjukdomsbesked underlättades av att 
vara positiv. Hoppet var tätt sammanflätat med en religiös tro. Att livet var planerat av 
gud gav sjukdomen, symptomen och döden mening. Vikten av ett bemötande visades i 
hur personen upplevde hopp.  
      
Resultatet visar att upplevelsen av hopp återfanns i en önskan om att bli frisk vilket 
förklaras genom att ha tilltro till medicinsk behandling. Önskan samexisterar med 
kunskap och medvetenhet om sjukdomen. Så länge personerna genomgick en 
behandling fanns det hopp för att bli frisk och att fortsätta leva. En studie visar att 
personer med lungcancer är medvetna om prognosen men upplever ändå hopp om att 
bli frisk så länge det finns behandlingsmöjligheter (Ball, Moore & Leary, 2016). Det 
finns hopp om att bli frisk, men när chansen att överleva är för liten finns hopp för att 
skjuta upp döden och få leva längre tid än prognosen (Thornton, Parry, Gill, Mead & 
Macbeth, 2011). Hos personer som befinner sig i ett palliativt skede av sin sjukdom kan 
hopp för att bli frisk samexistera med en önskan om en fridfull död. Hopp existerar hos 
personer även om de är medvetna om att döden är ofrånkomlig. Besked om personens 
sjukdom påverkar personens hopp. När positiva besked ges såsom att personens tumör 
har minskat känner personen ett större hopp (Nierop-van Baalen et al., 2016).  
      
Det framkom att hoppet inte bara var för mer tid att leva utan att få uppleva 
meningsfulla händelser den tiden som personerna hade kvar att leva. Personerna 
kunde acceptera att livet snart skulle avslutas om de visste att den kvarvarande tiden 
skulle vara behaglig och meningsfull. Huvudfyndet stärks av att personer får hopp 
genom att tänka över vad de vill uppleva innan de dör. Personer kan vara medvetna 
om att de ska dö och vilja leva så bra som möjligt fram till dess (Refsgaard & 
Frederiksen, 2013). Hopp kan vara specifikt, att personen hoppas att få utföra eller 
uppleva något. När målet uppfylls känner personen tillfredsställelse och hoppet hos 
personen stärks. Vid mottagande av palliativ vård hoppas personerna ändå att 
behandlingen ska bota dem och ge dem mer tid så de kan utföra och uppleva aktiviteter 
som exempelvis se sina barn växa upp (Nierop-van Baalen et al., 2016; Hammer, 
Mogensen & Hall, 2009).  
      
Genomgående i resultatet fanns det positiva tänkandet som en inneboende resurs av 
hopp och gjorde vardagen hanterbar. I att tänka positivt fanns en styrka som bidrog 
till förmågan att leva i nuet trots att döden var ständigt närvarande. Prognoser, besked 
och behandlingar blev lättare att hantera med ett positivt tankesätt vilket stärkte 
upplevelsen av hopp. Genomförandet av de vardagliga sysslorna var en befrielse trots 
att de tog mer tid och energi än tidigare. Att leva i nuet bidrog också till en livsmening 
för både personen och dess familj. De vardagliga sysslorna som tog mer tid och energi 
av personen förklaras av symptomen som utvecklas under sjukdomen och dess 
behandling (Bergman et al., 2018; Lin et al., 2013). Genom att vara närvarande här och 
nu och se en framtid reduceras stress hos personen (Nierop-van Baalen et al., 2016). 
En annan syn av det positiva tankesättet förklaras genom att personer med sjukdomen 
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tvingas av andra i omgivningen att vara positiva och hålla modet uppe genom 
sjukdomsförloppet. Påtryckning av positivitet från omgivningen anses kunna rubba 
det naturliga tankesättet hos personerna med sjukdomen och kan göra att personerna 
inte vågar visa sina känslor till fullo (McGrath, 2004).  
      
Upplevelsen av hopp färgas av en religiös tro. Det dagliga livet blev lättare att 
genomföra när personerna hade accepterat sitt öde. Då personerna la ödet i guds 
händer fick de en känsla av att det som sker det sker och det är enligt guds plan. 
Resultatet stärks då personerna med lungcancer upplever hopp genom sin religiösa tro 
(Refsgaard & Frederiksen, 2013). I motsats till resultatet har inte alltid den religiösa 
tron en positiv inverkan på personens hopp. Personer kan uppleva det som guds straff 
att få lungcancer (Murray et al., 2007).  Artiklarna som byggde upp resultatet påvisade 
hopp i relation till en gudstro var genomförda i USA, Storbritannien och Sverige, länder 
där majoriteten av befolkningen är kristna (”Religions. Explore religious groups”, 
2019; Sahgal, 2018). I en belgisk studie om muslimska kvinnors syn på guds makt över 
liv och död kom liknande resultat fram som i litteraturöversikten. Gud ansågs styra 
över personers öden och ha en plan när det var dags för personen att dö (Ahaddour, 
Van den Branden & Broeckaert, 2018). En studie där buddhister med en njursjukdom 
intervjuades visade också liknande resultat där döden ansågs vara en naturlig del av 
livets gång. Personerna hoppades att bli friska genom att be, offra gåvor till gudar och 
munkar eller göra goda gärningar (Yodchai, Dunning, Hutchinson, Oumtanee & 
Savage, 2011). Olika religioner genererar liknande upplevelser av hopp.  
      
Det framkom att sjukvårdspersonalens bemötande hade inverkan på hur personerna 
med lungcancer upplever hopp. När sjukvårdspersonalen var ärliga med att berätta om 
prognosen och överlevnadsstatistiken så sänktes hoppet, däremot känner personerna 
en högre grad av trygghet och hopp när sjukvårdspersonalen lyssnade på personernas 
åsikter och lät dem vara delaktiga. Att arbeta i partnerskap och vara lyhörd är att arbeta 
med personcentrerad omvårdnad (Ekman et al., 2011). Sjukvårdspersonalens verbala 
och icke-verbala språk har stor inverkan på upplevelsen av hopp. Precis som 
litteraturöversiktens resultat visar förlorade personer med lungcancer hopp när 
sjukvårdspersonal gav negativa besked om behandlingsmöjligheter och chansen att 
överleva (Arber & Spencer, 2013). Att få ett gott bemötande har däremot stor betydelse 
för upplevelsen av hopp hos personer med lungcancer. Kan sjukvårdspersonal berätta 
positiva historier om personer som har överlevt lungcancern känner personer med 
lungcancer ett större förtroende till sjukvårdspersonalen och hoppet förstärks 
(Thornton et al., 2011). Det är en av sjuksköterskornas arbetsuppgifter att uppmuntra 
hopp hos personer de vårdar (Travelbee, 1966). Med ett gott bemötande, öppen och 
rak kommunikation samt att dela med sig av information är detta möjligt i 
omvårdnaden med personer med lungcancer (Arber & Spencer, 2013; Thornton et al., 
2011). För att sjukvårdspersonal ska kunna uppmuntra andras hopp behöver de ha 
självinsikt om sina förmågor och känslor samt en egen upplevelse av hopp (Tutton et 
al., 2009).  
      
Vid jämförelse mellan upplevelsen av hopp hos personer med lungcancer och personer 
med bröstcancer, framkom liknande resultat. Hos personer med bröstcancer var 
kvinnorna också medvetna om sin cancerdiagnos och prognos. Det uttrycktes hopp för 
ett botemedel och att bli frisk. Att få ett gott bemötande och support inom sjukvården 
ökade hoppet. Personerna kände sig delaktiga i vården vilket stärkte upplevelsen av 
hopp (Bergqvist & Strang, 2019). Personerna med bröstcancer tog också upp vikten av 
ett gott bemötande av sjukvården som ska innehålla positivitet och ärlighet. Genom 
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sjukvårdspersonalens bemötande vågade personerna med bröstcancer drömma om en 
framtid. En positiv attityd till livet stärkte hoppet och vardagen gick att genomföra. 
Hopp för att hitta ett botemedel fanns hos personerna men också vikten av att 
bibehålla en god hälsa (Lindholm, Holmberg & Mäkelä, 2005). Hoppet återfinns hos 
personer med bröstcancer i en religiös tro, främst genom böner. Genom att ha en 
förstående relation med sjukvården och att bli bemött där personen befinner sig i sin 
sjukdom spelar in på huruvida personens hopp stärks eller sänks (de Guzman et al., 
2009). Övergången från att vara frisk till att få en cancerdiagnos gjorde att hoppet då 
fick en betydelse och sattes till en gud. Personerna upplevde en lättnadskänsla och 
kunde därmed leva med ett positivt tankesätt, det som sen sker är guds plan (Sousa de 
Carvalho et al., 2016). Upplevelsen av hopp hos personer med bröstcancer har många 
likheter i jämförelse med personer med lungcancer. Hoppet återfinns i en önskan för 
ett botemedel, bemötandet av sjukvården, ett positivt tankesätt som bidrar till att våga 
tro på mer tid samt en religiös tro. De närståendes bild utav hoppet och vad de kan 
bidra med för personen med cancerdiagnosen kopplas också samman.  
      
Upplevelsen av hopp kan se olika ut för personerna med lungcancer och vara 
sammankopplade med personens bakgrund, religion och värderingar. De mänskliga 
rättigheterna förklarar att alla personer har rätt till sin egen religiösa tro, värderingar, 
åsikter och uttryck (Förenta Nationerna, 1948) vilket sjuksköterskor måste respektera. 
ICN:s etiska kod talar om att sjuksköterskor ska främja personers hälsa, sociala behov, 
värderingar, existentiella tro och rättigheter. Genom att sjuksköterskor tar hänsyn till 
varje persons upplevelse av hopp appliceras etiken i sjukvården (International Council 
of Nurses, 2012). Patientlagen (2014:821) beskriver att personen ska vara så delaktig 
som möjligt i sin vård. Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) förklarar att vården ska 
tillgodose alla personers behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt bygga på 
respekt för integritet och självbestämmande. Att sjuksköterskor lyssnar på personers 
erfarenheter och låter dem vara delaktiga ger hopp vilket främjar välmående och hälsa 
då hopp gör det lättare att leva med en lungcancerdiagnos. Att ta tillvara och 
uppmuntra hopp hos alla personer de vårdar har sjuksköterskor inte bara en etisk utan 
också en juridisk plikt att göra.  
      
Litteraturöversiktens resultat förklarar hopp som en känsla vilken gav personerna med 
lungcancer styrka att ta sig igenom den krävande behandlingen eller att acceptera 
döden som nära förestående. Hopp beskrevs också som ett önskemål vilket kunde vara 
riktat både mot nutiden och framtiden. Detta huvudfynd stärks av liknande studier 
som definierar hopp för personer med lungcancer som något personen önskar ska 
hända. Personen vill bli frisk eller önskar att få leva länge (Tutton et al., 2009; Hammer 
et al., 2009). En annan beskrivning av hopp är en önskan av ett tillstånd, upplevelse, 
föremål eller slutförande av en uppgift. Det är sjuksköterskornas uppgift att 
uppmuntra hoppet hos personer de vårdar (Travelbee, 1966). Sjuksköterskor ska 
bevaka hoppet hos personer de vårdar och se att hoppet är sammankopplat med 
personens relation till sin gud (Eriksson, 1995). Att ha en tro på gud hjälpte personerna 
med lungcancer att uppleva hopp. Resultatet visar att bemötande från 
sjukvårdspersonal påverkar hoppet, vilket ger sjuksköterskor en stor möjlighet att 
uppmuntra och bevaka hopp hos personerna de vårdar.  
      
Genom att ha ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv kan upplevelsen av trygghet 
och hopp öka. Personcentrerad vård är att sjuksköterskorna ser personen som vårdas 
som en individ med unika behov, resurser samt upplevelser och där ett partnerskap 
finns och personen får vara delaktig i beslut som rör behandling och vård (Ekman et 
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al., 2014). Sjuksköterskorna ska vara medveten om och respektera personens 
existentiella behov och önskemål. Hopp uppmuntras hos personer när de och deras 
närstående får vara delaktiga i behandlingen samt får ta del av information från 
sjukvården (Harstäde et al., 2017). Personer med lungcancer upplever hopp när de har 
en relation till sjukvårdspersonalen och blir bemötta med respekt och empati. Personer 
med lungcancer vill vara delaktiga i beslut som rör deras vård (Ekman et al., 2014).  
  

Slutsatser 
Resultatet visar att personer med lungcancer upplever hopp som en positiv känsla eller 
som ett önskemål om vad personen vill ska inträffa i framtiden. Känslan av hopp gör 
problem och svåra besked lättare att hantera. Personer med lungcancer hoppas på att 
bli friska, att kunna bidra till forskning inom lungcancer, att få leva ett meningsfullt liv 
och få ett gott bemötande av sjukvårdspersonal. Resultatet visade också att personens 
religiösa tro påverkar deras upplevelse av hopp. En religiös tro bidrar till hopp och ger 
en mening till sjukdomen och de svårigheter personen går igenom. Upplevelsen av 
hopp förstärktes om personen med lungcancer kände till någon som överlevt en 
lungcancerdiagnos. Sjukvårdspersonal har inflytande på personers upplevelse av 
hopp. Ett gott bemötande främjade en tillit och ökade hoppet medan ett dåligt 
bemötande kunde uppfattas som oempatiskt, otrevligt och reducerade i sin tur 
personernas hopp. När sjukvårdspersonalen berättade om överlevnadsstatistik och 
behandlingsmöjligheter minskade personernas hopp. Om personerna med lungcancer 
får vara delaktiga i beslut som rör deras vård förstärks hoppet. Det ligger i 
sjuksköterskornas etiska ansvar och omvårdnadsarbete att uppmärksamma och 
uppmuntra hopp hos personerna de vårdar, eftersom det främjar delaktighet, hälsa 
och det existentiella välbefinnandet.  

Förväntade kliniska implikationer 

Resultatet kan bidra till att öka sjuksköterskornas förståelse och kunskaper om vilka 
olika upplevelser av hopp en person med lungcancer kan ha, något som är viktigt då 
sjuksköterskor kan möta personer med en lungcancerdiagnos inom många olika 
vårdinstanser. Sjuksköterskor ansvarar för att kontinuerligt uppdatera och utveckla 
sin kompetens inom ämnet för att kunna bemöta olika upplevelser av hopp hos 
personer med lungcancer. Genom att vara medveten om att upplevelsen av hopp hos 
personer med lungcancer påverkas av hur hälso- och sjukvården kan sjuksköterskorna 
i ett tidigt stadium stärka hopp genom att ge god vård och ett gott bemötande. 
Sjuksköterskorna kan också i mötet med personen med lungcancer vara stöttande 
genom att samtala om de inneboende resurserna som religiös tro, meningsfull 
resterande tid och ett positivt tankesätt. Genom att belysa nämnda områden i mötet 
med personen kan sjuksköterskorna vara en tillgång och delaktiga i att stärka 
upplevelsen av hopp.  
      
Vidare forskning kring hur sjuksköterskor upplever mötet med personer med 
lungcancer och hur hoppets betydelse involveras inom omvårdnadsarbetet efterfrågas. 
Genom att genomföra mer forskning inom ämnet kan sjuksköterskornas kompetens 
öka och därmed ökar kvalitén på omvårdnaden. Artiklar som använts i resultatet kring 
upplevelsen av hopp hos personer med lungcancer var genomförda i Nordamerika och 
Europa. Det är därför önskvärt att vidare forskning genomförs i Asien, Afrika, 
Sydamerika och Oceanien för att undersöka om upplevelsen av hopp hos personer med 
lungcancer har skillnader och likheter med den redan existerande forskningen.   
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hos patienter med 
lungcancer i deras sista 
månader i livet. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer med 12 
personer. 
Inklusionskriterier var 
engelskt tal, 
medvetenhet om 
sjukdom och förmåga 
att göra ett informerat 
medgivande till att delta 
  

-Frustration med 
sjukvården och 
valmöjligheter till 
behandling, spendera 
tid med andra och ha 
hopp för framtiden. 

Del 1: 4/4p 
Del 2: Hög kvalité 8/8p 
  

Salander, P., Bergknut, 
M., & Henriksson, R. 
  
The creation of hope in 
patients with lung 
cancer, 2014. 
  

Syftet var att bättre 
förstå hur en grupp med 
patienter med 
lungcancer reflekterar 
över deras nya 
livssituation efter 
diagnosen och första 
behandling. 

Kvalitativ 
intervjumetod. 
 
15 patienter i åldrarna 
56–85 år intervjuades 1-
3 gånger vardera. 
Inklusionskriterierna 
var att ha 0-1 på WHO-
skalan, ha en 
överlevnadsprognos på 
mer än 3 månader och 
klara av att 
kommunicera på 
svenska eller engelska. 

-Medvetenhet kring den 
allvarliga sjukdomen.  
-Mentala övningar för 
att skapa hopp. 
-Hopp från att 
distansera sig mentalt. 
-Hopp genom en känsla 
av en sund kropp. 
-Hopp från 
behandlingen. -Hopp 
från en positiv attityd.  
-Hopp från ett projekt. 
-Hopp från en 
nedåtgående jämförelse.   

Del 1: 4/4  
Del 2: Hög kvalité 7/8p 
 



      

 
 

-Hopp från en positiv 
mall/modell. 
 

      


