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Abstrakt 

Personer som drabbas av lungcancer kan känna oro och rädsla. För att 
sjukvårdspersonal ska kunna ge en individuell omvårdnad till personer med 
lungcancer, krävs kunskap om deras upplevelser av oro och rädsla. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av oro och rädsla hos 
personer med lungcancer. Litteratursökningen utfördes i databaserna CINAHL, 
PsykINFO och PubMed. 28 vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex 
kategorier; Att förlora kontrollen över sjukdomen; Att ha svårt att andas; Att 
brist på information och att få vänta är svårt; Att bekymra sig för familjen; Att 
framtiden och nuet är ovisst; samt Att oro och rädsla är en del av sjukdomen. 
Personer med lungcancer har ett stort behov av information, stöd och känner 
sig ibland stigmatiserade. Därför kan en omvårdnadsintervention vara att delta 
i stödgrupper för personer med lungcancer. Detta kan bidra till att få stöd och 
råd tillsammans med personer som är i liknande situation. Slutsatsen som kan 
dras är att det behövs mer kvalitativ forskning om personer med lungcancer, 
för att möjliggöra en utveckling av omvårdnadsåtgärder för att förbättra 
livskvaliteten för dessa personer. 

 
Nyckelord: Lungcancer, oro, rädsla, upplevelse, omvårdnad, kvalitativ 
innehållsanalys, stödgrupper, litteraturstudie 
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Att leva med lungcancer kan beskrivas på många olika sätt. Trots att personer som drabbas av 

lungcancer i stor utsträckning söker hjälp för sina somatiska sjukdomar är det inte lika vanligt 

att de söker hjälp för de psykiska problem som sjukdomen kan skapa (Bäärnhielm, 2012). En 

medvetenhet om nuet uppstår för många personer som nyligen drabbats av lungcancer. För en 

del innebär det att livet värdesätts först när det håller på att gå förlorat. På grund av den enorma 

utsträckningen av både fysiska och psykiska symtom som lungcancer ger, upplever ofta dessa 

personer ett större emotionellt lidande än de som drabbas av andra cancerformer (de Guzman et 

al., 2010). Att drabbas av lungcancer innebär att livet förändras, bland annat genom mental 

omställning, förändrat känsloläge och beteendemönster (Ekfors & Petersson, 2004). Personer 

som röker och drabbas av lungcancer kan känna en ånger och beskylla sig själv för vad 

insjuknandet innebär och vad rökningen har åstadkommit. Denna ånger kan också vändas till 

någonting bra. Personen försöker då ta vara på livet, lösa problem som tillkommit, erkänna de 

fel som kan ha påverkat sjukdomen och se ljuset i tunneln. De kan också känna tacksamhet till 

familjen och för vad de hittills har åstadkommit i livet. Detta känslomässiga tillstånd kan också 

utvecklas till att personen känner full acceptans till sjukdomen och även döden. En känsla av 

frid kan uppnås och personen lever då sitt liv till fullo (de Guzman et al., 2010). 

 

Lungcancer är ett stort hälsoproblem i hela världen. Av alla cancerformer är lungcancer den 

vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män (Risch & Plass, 2008). År 2008 drabbades 

1,37 miljoner personer av lungcancer i världen (World Health Organization [WHO], 2008). I 

Sverige drabbades 3765 personer av lungcancer år 2011 (Socialstyrelsen, 2012). Andelen 

lungcancerfall bland män har slutat öka, till skillnad från kvinnor där det fortsätter att stiga 

(Risch & Plass, 2008). 

 

Ur ett kliniskt perspektiv kan lungcancer delas in i olika typer av cancer så som småcellig, icke 

småcellig, adenocarcionoma och skivepitelscancer. Den vanligaste av dessa är den icke 

småcelliga typen (Devesa, Bray, Vizcaino & Parkin, 2005). Av alla som drabbas är det endast 

13 procent som överlever fem år efter diagnostiseringen. Forskning visar att de som utsätts för 

asbest, radon och cigarettrök har en ökad risk att drabbas av lungcancer, utöver detta ses även 

genetiska faktorer. Dock är den största riskfaktorn cigarettrökning då 80 till 90 procent av 

lungcancerfallen associeras med detta (Risch & Plass, 2008). Trots att det till största del är 

rökare som drabbas av lungcancer är det enbart 10 till 15 procent av den totala mängden rökare 

som faktiskt drabbas av sjukdomen (Schwartz, Prysak, Bock & Cote, 2007).  
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De som drabbas av cancer har stor risk att utveckla känslor som rädsla, oro och skuld. Känslor 

av hopplöshet och hjälplöshet kan också förekomma. De kan också känna en förlorad integritet 

då dessa känslor kommer (Katzman, 2013). Efter en cancer diagnos och dess behandling kan 

upplevelser av en besvärande och ihållande oro uppstå då sjukdomen innebär att livet är i fara 

och de mål som funnits inte går att uppnå (Montazeri, Milroy, Hole, McEwen & Gills, 1998). 

Oro ses som ett betydande problem hos personer som drabbats av cancer och det kan ha en 

negativ inverkan på uppfattningarna av sjukdomen, vilket även kan ge negativa effekter på 

livskvalitén (Lehto & Cimprich, 2009). Rädsla kan ses genom vissa kroppsliga förändringar 

och uttrycksfulla beteenden, som kan uppkomma vid upplevelser av hot eller fara. Det är 

viktigt att inte underskatta kraften av rädslan som kan få personen att antingen stanna upp eller 

fly med hjälp av all sin kraft (Bowman, 2001. 

 

Starka känslor av oro och rädsla ses som tydliga tecken på ångest (McGrandles & Duffy, 2012). 

Oro kan inkräkta på det dagliga livet och orsaka svårhanterlig stress (Generalized anxiety 

disorder, 2011). Ängslan och oro handlar om att hamna i onda cirklar och många är rädda för 

att oroa sig för mycket, detta är något som benämns som osäkerhetsintolerans (Allgulander, 

2008). Oro kan definieras som en okontrollerbar och oönskad upplevelse som associeras med 

negativa tankar och en känsla av obehag (Davey, Tallis & Capuzzo, 1996). När rädsla 

uppkommer som ett tecken på ångest, handlar det ofta om att personen uttrycker rädslan för 

sjukdomens oförutsägbarheter, långsiktiga komplikationer eller död. Rädsla för försämring är 

vanligt hos personer med kroniska, livshotande eller invalidiserade sjukdomar så som cancer 

(Zimmermann, Herschbach, Wessarges & Heinrichs, 2011). Förutom att symtomen varierar 

från individ till individ kan de även vara av olika typ, så som plötsligt eller långsamt 

uppkomna, varierande varaktighet samt mer eller mindre specifika (McGrandles & Duffy, 

2012).  

 

Anhöriga kan påverkas starkt när en familjemedlem drabbas av lungcancer, då även deras liv 

förändras. Detta kan innebära att omprioriteringar måste göras för att kunna stötta den sjuke, 

både praktiskt och psykiskt, vilket då också kan skapa nya roller och förändringar i relationen 

till den sjuke (Sjolander & Ahlstrom, 2012). De anhöriga i sin tur har behov av stöttning från 

vänner och sjukvårdspersonal för att kunna anpassa sig till de förändringar som den nya 

situationen innebär. Känslor som besvikelse, ilska, oro och rädsla är vanliga bland de anhöriga 

då de ofta upplever att de inte kan lindra den sjukes lidande eller ha kontroll över situationen 
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(Pusa, Persson & Sundin, 2012). Det är inte heller ovanligt att den närstående har upplevelser 

av depression, ångest och skuld (Deshieldset al., 2012). 

 

Sjuksköterskor som vårdar personer med lungcancer får se sjukdomens många olika sidor. De 

upplever att omgivningen ofta associerar lungcancer med rökning och då anser att personen i 

fråga får ”skylla sig själv”. Trots att rökning inte alltid har varit en bidragande faktor till 

insjuknandet, upplever många sjuksköterskor att patienterna som varit rökare känner skuld och 

skam över att ha drabbats av lungcancer (Conlon, Gilbert, Jones & Aldredge, 2010; Lobchuk, 

McClement, McPherson & Cheang, 2008). 

 

Ångest och rädsla är vanligt hos personer och deras anhöriga när diagnosen lungcancer har 

ställts. De personer som inte upplever en god livskvalité visar oftare tecken på ångest och 

depression. Dessa tecken ses även oftare hos de med en mer avancerad typ av lungcancer än 

hos de som är i ett tidigt stadium av sjukdomen (Ekfors & Petersson, 2004). Då lungcancer är 

den vanligaste cancerformen i världen och som förknippas med en mängd olika former av oro 

och rädsla är förhoppningen att denna studie ska bidra till en ökad förståelse och kunskap hos 

vårdpersonal för problematiken med detta som personer med lungcancer kan uppleva. 

Vårdpersonalen behöver kunskap i hur oron och rädslan kan uttryckas och på vilket sätt den 

påverkar personerna med lungcancer, därför ses detta som ett viktigt område att belysa. Den 

ökade kunskapen kan leda till en bättre omvårdnad för personer med oro och rädsla i samband 

med lungcancer. Därför var syftet med denna litteraturstudie att beskriva upplevelsen av oro 

och rädsla hos personer med lungcancer. 
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Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Studien startade med att ett syfte formulerades. Inklusionskriterier för studien var att de utvalda 

artiklarna skulle beskriva upplevelser av oro och rädsla hos personer med lungcancer från 18 år 

där både män och kvinnor ingick. De artiklar som valdes ut till analysen skulle ha en kvalitativ 

ansats, då litteraturstudien som genomfördes hade ett inifrånperspektiv, med fokus på 

människors upplevelser. De artiklar som valdes ut till analysen skulle vara peer reviewed och 

publicerade på engelska eller svenska. Artiklar som beskrev upplevelser av panikångest, 

generaliserat ångestsyndrom [GAD], tvångssyndrom, social fobi, fobier, posttraumatiskt 

stressyndrom [PTSD] och paniksyndrom exkluderades. I litteratursökningen gjordes inga 

begränsningar gällande årtal. Av de inkluderade artiklarna var dock ingen publicerad tidigare 

än år 2000. 

Efter att de ovanstående kriterierna formulerats gjordes en plan för litteratursökningen. De 

bibliografiska referensdatabaser som har använts vid litteratursökning av artiklar till analysen 

var PubMed, CINAHL och PsycINFO. Söktermer som användes enligt Medical Subjects 

Headings [MeSH-termer] var Anxiety, Lung neoplasms, Qualitative studies/Qualitative 

research, Fear, Content Analysis och Life experience/ Life change events. Utöver detta skedde 

fritextsökning med orden Lung Cancer, Emotional Experiences, Emotional Experience och 

Fear. Även fritextsökning genomfördes med de funna söktermerna. Den booleska sökoperatorn 

som användes för att kombinera söktermerna var AND. Lung Neoplasms var den huvudsakliga 

term som sökningen utgick ifrån. I första steget vid urvalet av artiklar granskades titeln på den 

funna artikeln och sedan granskades abstrakt för att avgöra om artikeln var lämplig för det 

kommande analysarbetet Antalet artiklar som togs med i studien var 28 stycken. (Tabell 1).  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning i databaser   
 
Syftet med sökning: Att beskriva upplevelsen av oro och rädsla hos personer med lungcancer 

CINAHL 2013 01 25 Limits: Peer reviewed, English Language 
Sökningar 
 

*) Söktermer Antal träffar Antal 
valda 

1 CH Lung Neoplasms 8 151  
2 CH Life Experiences 6 409  
3  1 and 2 14 2 
4 CH Content Analysis 13 151  
5  1 and 4 32 1 

 
  



7 
 

Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning i databaser 
 
PubMed2013 01 25 

 
Limits: English, Adult 19 + 

Sökningar *) Söktermer Antalträffar Antalvalda 
6 MSH Lung Neoplasms 57 456  
7 MSH [Majr] Life Change Events 4 866  
8  6 and 7 8  
9 
10 

MSH Anxiety 23 212  
 6 and 9 71 1 

PsykINFO2013 01 29 Limits: Peer Reviewed, English, Swedish 
11 FT Lung Neoplasms 110 338  
12 FT Anxiety 41 845  
13  11 and 12 94 0 
CINAHL 2013 01 31 Limits: Peer reviewed, English Language 
14 CH Lung Neoplasms 8 151  
15 CH Anxiety 11 143  
16  14 and 15 39 0 
CINAHL 2013 01 29 Limits: Peer reviewed, English Language 
17 CH Fear 3 636  
18 CH Lung Neoplasms 8 151  
19  17 and 18 10 1 
20 CH Qualitative Studies 36 684  
21  18 and 20 54 6 
PubMed2013 01 29 Limits: English, Adult 19 + 
22 MSH Fear 8 610  
23 MSH Lung Neoplasms 57 456  
24  22 and 23 15 0 
25 MSH [Majr] Qualitative Research 162  
26  23 and 25 0  
PsykINFO2013 01 29 Limits: Peer Reviewed, English, Swedish 
27 TH [MSH] Lung Neoplasms 107 674  
28 TH [MSH] Qualitative Research 15 385  
29  27 and 28 33 5 
PubMed2013 02 05 Limits: English, Adult 19 + 
30 MSH Lung Neoplasms 57 456  
31 FT Content analysis 32 128  
32  30 AND 31 323  
33 MSH Qualitative Research 162  
34  30 AND 31 AND 33 0  
PsykINFO2013 02 05 Limits: Peer Reviewed, English, Swedish 
35 TH [MSH] Lung Neoplasms 107 674  
36 TH [MSH] Life Change Events 17 323  
37  35 AND 36 18 1 
38 TH [MSH] Fear 20 330  
39  35 AND 38 27 1 
40 FT Content Analysis 1 887 890  
41  35 AND 40 8777  
42 TH [MSH] Qualitative research 15 385  
43  35 AND 40 AND 42 13 0 
CINAHL 2013 02 07 Limits: Peer reviewed, English Language  
44 FT Lung cancer  6 664  
45 FT Anxiety 24 891  
46  44 AND 45 98 2 
PubMed2013 02 07 Limits: English, Adult 19 +   
47 FT Lung Cancer 73 043  
48 FT Anxiety 60 644  
49 FT Qualitative research 25 626  
50  47 AND 48 AND 49 9 2 



8 
 

*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH – Mesh termer I databasen PubMed, TH – thesaurus i PsykINFO, FT – 
Fri text i alla databaser 
 
 
 
Därefter utfördes en kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna till analysen, utifrån ett 

granskningsformulär för kvalitativa studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani,2006, s.156). 

Granskningsformuläret modifierades för att passa, vilket gjorde att två frågor togs bort. Syftet 

med att kvalitetsgranska var att försäkra sig om att den vetenskapliga kvaliteten var tillräckligt 

hög för att de utvalda artiklarna skulle kunna ingå i litteraturstudiens analys (jfr. Willman et al., 

2006, s.95). Kvalitetsgranskningen skedde först enskilt och därefter gemensamt. Enligt Polit 

och Beck (2008, s. 671) görs detta för att bestämma en relevant kvalitets grad. Kvalitetsgraden 

räknades sedan om till procent som i sin tur delades upp i en tregradig skala. För att göra en 

omräkning av poängen till procent fick varje ja svar en poäng och varje nej eller vet ej noll 

poäng. Sedan dividerades antalet ja svar med antalet frågor och en procentsats kunde ses. Efter 

detta bestämdes att 80-100 procent vargrad ett och innebar den bästa kvalitén, 70-79 procent 

gav grad två och en medelkvalité. Slutligen var 60-69 procent grad tre och låg kvalité. I studien 

togs artiklar av låg kvalitet med då de ansågs innehålla betydelsefull information och att de 

trots den procentmässigt låga kvalitet var av tillräckligt god kvalitet för att inte uteslutas. Inga 

studier under 60 procent på skalan fanns med i urvalet av artiklar till studien, vilket gjorde att 

inga artiklar uteslöts på grund av för låg kvalitet (jfr.Willman et al., 2006, s.96). Se Tabell 2.  

 
Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning i databaser 

  

 
PsykINFO 

 
Limits: Peer reviewed 

  

Sökningar *) Söktermer Antal träffar Antal 
valda 

PsykINFO2013 02 08 Limits: Peer reviewed   
51 FT Lung Cancer 2085  
52 FT Fear 37 172  
53  51 AND 52 38 3 
PubMed2013 02 08 Limits: English   
54 FT Lung Cancer 166 945  
55 FT Emotional Experiences 9 940  
56  54 AND 55 34 2 
57 FT Emotional experience 17 744  
58  54 AND 57 89 1 
   Totalt 28 
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Tabell 2 Översikt över artiklar till analysen (n=28)  
Författare 
(år), land 

Typ av 
studie 

Deltag-
are 

Metod 
Datainsamling/Anal
ys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Badr et al. 
(2006), USA 

Kvalitativ 25 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Grounded theory 

Par där den ena partnern har 
lungcancer upplever en mängd 
olika sociala begränsningar. 
Problem fanns med att diskutera 
tobaksbruk, cancerrelaterade 
symtom, prognos och 
känslomässiga effekter av 
lungcancer med den friska 
partnern.  
 

Medel 

Baker et al. 
(2012), 
England  

Kvalitativ 42 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Patienterna beskrev känslomässigt 
lidande som en temporär och 
begriplig reaktion som inte 
motiverat till professionella 
insatser.  
 

Hög 
 

Berterö et al. 
(2008), 
Sverige 

Kvalitativ 23 Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 

Sex teman identifierades som var 
viktiga för patienternas upplevelse 
av livssituation och livskvalité. 
Det var: Erfarenheter av 
osäkerhet, erfarenheter av hopp, 
nätverk som stöd, tankar på döden, 
känslor som skam och skuld och 
anhörigas reaktion. 
 

Hög 

Booth et al. 
(2003), 
England 

Kvalitativ 20 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Patienter med lungcancer kan 
uppleva en snabbt uppkommande 
andnöd vilket gör att de känner 
rädsla. De kan känna sig isolerade 
och behöva stöd.  
 

Hög 

Bottorff et al. 
(2009), 
Kanada 

Kvalitativ 16 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Grounded theory 

Patienter som fått lungcancer 
kämpade för att förstå familje- 
medlemmars fortsatta rökning. 
Det fortsatta rökandet riskerade en 
negativ effekt på deras relation. 
 

Hög 

Chan et al. 
(2012), 
England 
 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

69 Semi-strukturerade 
intervjuer – 
intervention/ 
Innehållsanalys 
 

Regelbunden 20 minuters 
muskelavslappning bidrog till 
bättre symtomhantering av 
lungcancern.  
 

Hög 

Chapple et al. 
(2004), 
England 

Kvalitativ  45 Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Patienter upplevde stigmatisering 
då lungcancer är starkt förknippad 
med rökning. Vissa patienter 
dolde sin sjukdom och fick inte 
stöd från andra. Stigman ledde 
också till rädsla och ångest. 
 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar till analysen (n=28)  
Författare 
(år), land 

Typ av 
studie 

Deltag-
are 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Cheville et al. 
(2012), USA 

Kvalitativ 20 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Vanliga dagliga aktiviteter blev 
källan till ”motion”. Symtom, 
särskilt behandlingsrelaterade, 
avskräckte deltagande, då det 
fanns rädsla för skada, detta var en 
betydande oro hos kvinnor.  
 

Medel 

Craib, (2003), 
England 

Kvalitativ 1 Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Bristen på oro och rädsla kan 
påverka upplevelsen av död och 
döende även om detta kan minskas 
genom medvetenhet om känslor 
av förlust och sorg. 
 

Låg 

Dale & 
Johnston 
(2011), 
Skottland 

Kvalitativ 6 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Tre huvudfynd identifierades: 
Ihärdigt att leva livet, stöd från 
familjen och förtroende för 
sjukvårdspersonalen. Dessa tre 
gjorde det möjligt för patienterna 
att uttrycka sin oro och ängslan. 
 

Hög 

Dorman et al. 
(2009), 
England 

Kvalitativ 9 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Beskrivande 
fenomenologisk 
hermeneutisk 

Teman som identifierades var 
kvalitet kontra kvantitet av livet, 
faktorer som bidrar till livskvalité 
och rädsla. Patienter är angelägna 
om att prova nya behandlingar 
som förlänger livet men försämrar 
livskvalitén. 
 

Medel 

Fitzsimons et 
al. (2007), 
Nordirland. 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

35 Semi-strukturerade 
intervjuer/  
Fenomenologisk 
hermeneutisk 

Många patienter som dör av 
kronisk sjukdom har många 
problem och har svårt att få sina 
behov tillgodosedda. Vårdteamen 
är frustrerade över de bristfälliga 
resurserna.  
 

Medel 

Gerber et al. 
(2012), USA 

Kvalitativ 13 Fokusgrupper/ 
Innehållsanalys 

De som behandlandes för 
lungcancer kunde se för- och 
nackdelar behandlingen. Framsteg 
inom cancervården som förändrar 
behandlingsformer kan påverka 
patienters uppfattningar och 
erfarenheter av behandlingen. 
 

Medel 

Henoch et al. 
(2008), 
Sverige 

Kvalitativ 20 Semi-strukturerade 
intervjuer / 
Innehållsanalys 

Upplevelsen av dyspné är 
komplex och påverkar livet för 
patienterna. Det handlar om 
fysiska, emotionella och 
existentiella frågor som patienten 
tar itu med för att kunna ta 
kontroll över sin situation. 
 
 

Hög 



11 
 

  

Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar till analysen (n=28)  
Författare 
(år), land 

Typ av 
studie 

Deltag-
are 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Horne et al. 
(2012), 
England 

Kvalitativ 44 Semi-strukturerade 
intervjuer, fokus 
grupper/ Grounded 
theory 

Oro och tankar om döden är det 
största problemet hos personer 
med lungcancer. Att planera sin 
egen död var inte något som 
människor med lungcancer hade 
diskuterat. 
 

Hög 

John (2010), 
USA 

Kvalitativ  10 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 

Deltagarna som drabbats av 
lungcancer identifierade familj, 
socialt stöd, fysiskt välbefinnande 
och andlighet som de viktigaste 
aspekterna för att få bättre 
livskvalité. 
 

Hög  

Jones & Rice 
(2009), 
England 

Kvalitativ 6 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Fem teman framkom: rädsla för 
återfall, att leva med diagnosen 
lungcancer, rehabilitering, 
utbildning för allmänläkare och 
patienter om symptom på 
lungcancer, förbättrad 
patientinformation och 
kommunikation mellan 
vårdpersonal och patienter. 
 

Låg 

Lai et al. 
(2007), Kina 

Kvalitaitv 11 Djup intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Karakteristiska symptom på 
dyspné, effekter av dyspné, 
strategier som används för att 
hantera dyspné och sjuksköterskan 
roll i hantering av patienter med 
dyspné. Patienterna som hade 
lungcancer och led av dyspné hade 
svårt att finna ord för upplevelsen 
av dyspné.  
 

Låg 

Lehto (2012), 
USA   

Kvalitativ 73 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

De med nyligen diagnostiserad 
lungcancer kan ha existentiell-
relaterad oro för framtiden. 
Identifiering av strategier som 
främjar minskning av detta är av 
avgörande betydelse. 
 

Medel  

Lövgren et al. 
(2010), 
Sverige 

Kvalitativ 35 Ostrukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys  

Tiden kan upplevas som 
problematisk. Medvetenheten om 
allvaret i sjukdomen och 
utsikterna för begränsad livslängd 
beskrevs ge en ökad oro för döden 
 

Låg 

McCord, 
Mackey & 
Sparling 
(2000), USA 

Kvalitativ 3 Intervjuer/ 
Grounded theory 

För att bibehålla fysisk funktion 
försöker sjukgymnaster att finna 
både psykiska och fysiska 
behandlingsmöjligheter för att 
skapa bästa möjliga livskvalitet 
och stötta äldre kvinnor som 
behandlas på hospice. 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar till analysen (n=28)  
Författare 
(år), land 

Typ av 
studie 

Deltag-
are 

Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Murray,  
Boyd et al. 
(2002), 
England 
 

Kvalitativ 40 Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

De med lungcancer har god 
information och förståelse för sin 
prognos och är involverade i 
beslutsfattanden. Det finns bra 
hälso- och sociala tjänster och 
finansiella fördelar för de med 
lungcancer.  
 

Hög 

Murray, 
Kendall et al. 
(2004), 
England 
 

Kvalitativ 59 Prospektivaintervju
er/ Innehållsanalys 

Andliga frågor var viktiga för 
många patienter, både tidigt och 
senare i sjukdomens progression. 
Patienter uttryckte behov av 
kärlek under sjukdomen.  

Medel 

Pollok et al. 
(2011), 
England 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

47 Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Negativa erfarenheter är vanliga 
men leder inte alltid till uttryck av 
kritik eller öppet missnöje. Många 
patienter föredrar att lita på 
professionell expertis och 
undviker att behöva ta aktivt 
deltagande beslut i vården. 
 

Hög 

Roulston et al. 
(2012), 
England 

Kvalitativ/ 
Kvantitativ 

5 Prospektiv panel 
studie/ 
Innehållsanalys 

De patienter som fått hjälp via en 
”Breathing space”-klinik, 
upplevde minskad ångest och 
depression. Det visades att det 
fanns psykosociala fördelar med 
att besöka en ”Breathing space”-
klinik. 
 

Hög 

Sandeman & 
Wells (2011), 
England 

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 

Innebörden och betydelsen av 
uppföljning hos patienter med 
lungcancer, är beroende av vad 
som tas upp (ångest, sårbarhet, 
osäkerhet, symtom) samt vad som 
åtgärdas så patienten kan känna 
trygghet och lättnad.  
 

Hög 

Tod et al. 
(2008), 
England 

Kvalitativ 20 Semi-strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Deltagarna hade en rad faktorer 
som spelade in för försenad 
rapportering av symtom på 
lungcancer. Det handlade både om 
brist på kunskap, rädsla samt 
skuld och stigmatisering hos de 
som rökt. 
 

Medel 

Tod & Joanne 
(2010), 
England 

Kvalitativ 55 Fokusgrupps 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Studien visade att det finns dålig 
kunskap om symtomen på 
lungcancer. Detta leder då till 
senare diagnostisering vilket också 
gav patienterna psykiska symtom 
så som rädsla och skuld.  
 
 

Hög 
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Analys 

Den analysmetod som användes i studien var kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod som innebär att problem beskrivs på ett 

objektivt och systematiskt sätt. Metoden valdes då den är passande vid studier som ska beskriva 

människors upplevelser. Den manifesta ansatsen innebär att forskarna ska vara textnära och 

fokusera på det konkreta innehållet, detta innebär att egen tolkning av texten ska undvikas 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Analysarbetet startade med att resultaten från de utvalda studierna lästes igenom upprepande 

gånger för att få en första förståelse av texten i de utvalda studierna. Den metodartikel som 

valdes till studien var Elo och Kyngäs (2008). Därefter extraherades textenheter som svarade 

mot litteraturstudiens syfte, som var det material som sedan analyserades. En textenhet kan 

vara ett stycke, en mening, ett citat eller fras (Polit & Beck, 2008, s. 518). Textenheterna 

kodades med siffror utifrån vilken artikel de kom ifrån. Detta gjordes för att det skulle vara 

enkelt att vid behov, gå tillbaka till ursprungsmaterialet. I nästa steg kondenserades 

textenheterna, som innebar att mängden text minskades, men kärnan i textenheten bibehölls 

(jfr. Polit & Beck, 2008, s. 517-518). För att försäkra sig om att vara textnära och att undvika 

tolkning av texten, utförde författarna till en början arbetet tillsammans med att ta ut 

textenheterna och kondensera texten till dess att de kände sig säkrare på hur de skulle gå 

tillväga. Därefter sorterades textenheter med liknande innehållin i kategorier. Kategoriseringen 

utförs i syfte att sammanföra data med liknande innehåll för att utifrån detta öka förståelsen och 

kunskapen om ämnet (Elo & Kyngäs, 2008). Kategoriseringen utfördes i sammanlagt sex steg. 

I varje steg i kategoriseringen fick kategorierna namn som visade innehållet i kategorierna. 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som presenteras med brödtext med illustrerande citat från 

de granskade artiklarna. En översikt av de slutgiltiga kategorierna presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Översikt över kategorierna (n=6) 
Kategorier 
Att förlora kontrollen över sjukdomen 

Att ha svårt att andas 

Att brist på information och att få vänta är svårt 

Att bekymra sig för familjen 

Att framtiden och nuet är ovisst 

Att se sin oro och rädsla som en del av sjukdomen 

 

Att förlora kontrollen över sjukdomen 

I studier (Cheville, Dose, Basford & Rhudy, 2012; Fitzsimons et al., 2007) beskrevs att 

personer med lungcancer upplevde oro och rädsla då de inte klarade av att hantera situationer 

som uppstod. Det handlade ofta om symtom som inte gick att kontrollera eller var ihållande. 

Cancern tog över livet och kunde ge en känsla av kontrollförlust, som var en bidragande faktor 

till den starka oro som upplevdes (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004). Personer 

med lungcancer upplevde att oron bidrog till att kontrollförlusten upplevdes ännu värre än vad 

den redan var (Baker et al., 2012). En stark oro kunde också kopplas till de symtom som fanns 

(Jones & Rice, 2009). 
There was also anxiety about persistent symptoms, some of which were similar to those 
experienced before diagnosis. (Jones & Rice, 2009, s. 26) 

 

Personer med lungcancer ansåg att kontrollförlust särskilt uppstod när de drabbades av andnöd 

(Booth, Silvester & Todd, 2003; Cheville et al., 2012).  Att förändras pågrund av sjukdomen 

innebar en känsla av förlust av värdighet som innebar mycket oro (Craib, 2003; Dorman, Hayes 

& Pease, 2009; John, 2010). 
The worry. The uh, not feeling good. . . . You will never be the same as you were. (John, 
2010, s. 343) 

 

Att ha svårt att andas 
Studier (Booth et al., 2003; McCord Mackey & Sparling, 2000) beskrev en hel del upplevelser 

av oro och rädsla inför den andnöd de hade, eftersom just andningen var av livsavgörande 



15 
 

betydelse. Andnöden upplevdes svår att hantera och påverkade kroppen på ett sätt som 

medförde begränsningar vid fysisk aktivitet (Cheville et al., 2012). Detta gjorde att det dagliga 

livet påverkades av den oro och rädsla som fanns för andnöden (Lai, Chan & Lopez, 2007). De 

beskrev även att den oro de kände kunde medföra att de fick svårt att andas (Henoch, Bergman 

& Danielson, 2008). Andnöden var något som personer med lungcancer beskrev som mycket 

orosframkallande, då den innebar en hel del besvär och upplevdes ta mycket tid och energi 

(Henoch et al., 2008).Speciellt upplevdes oro och rädsla då personerna skulle utföra fysisk 

aktivitet utomhus i kylan, då de inte visste om de skulle kunna andas eller inte (Cheville et al., 

2012). 

It produces feelings of panic and anxiety. Yes, that’s how I should describe it. 
Youbecomeworried. (Henoch et al., 2007, s. 711) 

 
Då andnöden uppstod beskrev personer med lungcancer att de överväldigades av oro och rädsla 

och att andnöden var mycket svår att hantera. Personer med lungcancer ansåg andnöden svårare 

att hantera än den smärta som uppstod i samband med sjukdomen. De beskrev att andnöden 

ledde till tankar om döden och hur länge de skulle komma att leva (Booth et al., 2003). De 

upplevde en rädsla för att kvävas vilket hela tiden fanns i deras tankar (Henoch et al., 2008; Lai 

et al., 2007). 

My heart felt like it was jumping up and down. I felt so nervous… and also worried I 
worry about death! If I can’t get air exchange, I will be finished, right?(Lai et al., 2007, 
s. 5) 

 

Att brist på information och att få vänta är svårt 

Studier (McCord Mackey & Sparling, 2000; Tod & Joanne, 2010) beskrev att personer med 

lungcancer upplevde rädsla och oro vid sjukhusbesök. Detta eftersom det ofta innebar 

informationsbrist, väntan och förseningar (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; Jones & Rice, 

2009; Lövgren, Hamberg & Tishelman, 2010; Pollock, Moghaddam, Cox, Wilson & Howard, 

2011; Sandeman & Wells, 2011; Tod, Craven & Allmark, 2008; Tod & Joanne, 2010). 

Personer med lungcancer upplevde att just väntan på besked och den kommande behandlingen 

vara oroväckande (Pollok et al., 2011). 

It’s just an anxious time because you desperately want to hear that everything, 
even though you physically don’t feel any different, you just desperately want to 
hear that everything is ok. (Sandeman & Wells, 2011, s.342) 
 

Personer med lungcancer beskrev att mycket av deras tid spenderades på att vänta och menade 

att de levde i en väntan under hela sjukdomsförloppet. Att vänta medförde upplevelser av 

rädsla, osäkerhet och oförutsägbarhet som i sin tur kunde leda till ångest. De var bekymrade 
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över att de skulle orsaka slöseri medsjukvårdens tid. Framför allt då dåliga erfarenheter av 

väntan vid medicinska konsultationer fanns (Berterö et al., 2008; Lövgren et al., 2010; 

Sandeman & Wells, 2011; Tod, et al., 2008). Brist på information rörande sjukdomen (Pollok 

et al., 2011),vanliga symtom (Jones & Rice, 2009), behandlingen och utvecklingen av 

sjukdomen kunde leda till oro (Pollok et al, 2011). Framförallt personer som var i ett terminalt 

stadium av sjukdomen beskrev en mycket stark oro över bristande information (Sandeman & 

Wells, 2011). Studier (Jones & Rice, 2009; Pollock et al., 2011) beskrev att personer med 

lungcancer möttes av total tystnad från vårdpersonal eller att ingen helt enkelt vågade berätta 

om sjukdomens fortsatta förlopp. Detta medförde stark oro och rädsla för dem. De upplevde att 

de var ensamma i kampen mot sin sjukdom. 

 

Att bekymra sig för familjen 

Personer med lungcancer kände en oro för sina anhörigas upplevelser i samband med sin 

sjukdom i större utsträckning än för sina egna upplevelser (Badr & Carmack Taylor, 2006; 

Berterö et al., 2008; Dale & Johnston, 2011; Lai et al., 2007). De beskrev inte bara en oro över 

sig själv, utan även oro för sin anhöriga och hur de skulle klara livet utan dem (Fitzsimons et al, 

2007; Lehto, 2012). En oro som beskrevs var att en dag måste skiljas från sin närmsta såsom 

make eller maka och barn (Dorman et al., 2009) och vad som kommer att hända med dem efter 

sin egen död (Murray et al., 2002). 

Without my children, that’s what I said, it’s not the fear of me going, it’s the fear of me 
not taking them with me…(Dorman et al, 2009, s. 596) 
 

Badr et al. (2006) beskrev att personer med lungcancer kände en plåga för att deras anhöriga 

oroade sig för dem hela tiden. För att skydda sina anhöriga valde de att inte säga något alls om 

sina känslor till sina anhöriga, då det fanns risk att göra även dem oroliga och rädda (Badr et 

al., 2006; Craib, 2003; Horne, Seymour & Payne, 2012; Murray et al., 2004). Personer med 

lungcancer beskrev hur de försökte organisera upp tillvaron för de anhöriga för att lindra deras 

oro (Dale & Johnston, 2011). Bottorff, Robinson, Sullivan och Smith (2009) beskrev att 

personer med lungcancer ansåg att de hade tillräckligt att oroa sig över, och därför egentligen 

inte skulle behöva oroa sig för de anhöriga. Personer med lungcancer ansåg att de anhöriga inte 

ville se den rädsla och oro som dehade, med risk för att behöva bemöta och prata om den 

(Craib, 2003). 
I think the most distressing part of this, isn’t for me, it’s for people around me. Now 
that’s what I fundamentally believe in, and I know when they couldn’t talk about it last 
spring, I didn’t even dream of bringing it up. (Horne et al., 2012, s. 722) 
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En intensiv oro för anhöriga uttrycktes av personer med lungcancer då de anhöriga inte slutade 

röka trots att de såg vad personerna drabbats av och vad rökningen kunde ha för konsekvenser 

även för dem (Bottorff et al., 2009). 

I have to keep trying to talk to her (…) I don’t know how to help her. I would like to give 
her the strength, but there’s nothing I can do. (Bottorff et al., 2009, s. 130) 

 

Att framtiden och nuet är ovisst 
Personer med lungcancer kände en stor oro för framtiden vad gällde behandling, utfall av 

cancern, familjen och den eventuella framtida döden. Deras tankar kring sjukdomen, framtiden 

och livet var oroande och det resulterade i att de inte vågade planera eller sätta upp nya mål och 

förväntningar på framtiden (Berterö et al., 2008; Lehto, 2012). Oron för framtiden upplevdes 

svår att hantera och var ingenting de kunde göra något åt (Horne et al., 2012) När personer med 

lungcancer planerade för framtiden var anhöriga av stor betydelse. De upplevde framtiden som 

oviss vilket ofta innebar en rädsla för att inse att tiden kanske inte skulle komma att räcka till 

för att ta farväl av alla nära och kära (Berterö et al, 2008; Lehto, 2012). 

If it gets on my mind before I go to bed, I can’t sleep and I’m up and down. I’m either 
reading or on, I can’t sleep, so I don’t think about it, I try not to anyway, but some days 
it’s there and you can’t help it.(Horne et al., 2012, s. 722) 

 
De beskrev upplevelser av sjukdomsrädsla (Lehto, 2012), rädsla för cancerns utfall (Tod, et al., 

2008) och upplevelser av orotidigt i cancerförloppet, då många frågor kring sjukdomen fanns 

(Baker et al, 2012). De oroade sig för förändringar som kunde ske allt eftersom sjukdomen 

fortlöpte, samt oro för sin egen överlevnad (Lai et al., 2007; Roulston, Bickerstaff, Haynes, 

Rutherford & Jones, 2012). 

 

Behandlingen för sjukdomen beskrevs av personer med lungcancer som oroande och 

skrämmande. De blev även medvetna om framtiden och den levnadslängd som de kunde 

förvänta sig (Bottorff et al., 2009; Lehto, 2012). När diagnosen först ställdes upplevde personer 

med lungcancer rädslan med en fatalistisk inställning och de oroade sig över att ingenting 

skulle kunna göras för att behandla sjukdomen (Tod & Joanne, 2010). Personer upplevde att 

när behandlingen erbjöds uppstod oro och rädsla eftersom de inte visste vad de skulle förvänta 

sig av den (Dorman et al., 2009). De beskrev även att behandlingen skapade osäkerhet som i 

sin tur upplevdes som minskad livskvalité (Berterö et al., 2008; Chapple et al., 2004). De som 

erbjöds kirurgisk behandling blev oroade över att det var den enda utvägen och om den inte var 

tillräcklig fanns inga andra behandlingar att tillgå (Jones & Rice, 2009). 
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I know I am going to lose my hair, they said I’d lose my hair, but I mean what’s 
worrying me now is, do they shave my hair, I should have asked questions, I don’t know, 
I haven’t really been told what they are going to do.(Dorman et al., 2009, s. 598) 

 
Personer med lungcancer beskreven viss stigmatisering. De oroade sig över att dömas eller ses 

som ansvariga för sjukdomen och få en dålig behandling på grund av det (Tod & Joanne, 

2010). Under behandlingen fick de många och tunga steroider vilket också var orosmoment, 

dock sågs det övergående och inte konstant (Gerber, Hamann, Rasco, Woodruff & Lee, 2012; 

Roulston et al., 2012). Personer som drabbats av lungcancer upplevde framtiden som osäker 

och oroande när de hade genomgått behandlingen. De beskrev att rädslan var kopplad till 

återfall eller att tumören skulle börja växa igen (Jones & Rice, 2009; Lehto, 2012). 
… you know, as long as the side effects weren’t too bad I think I would rather continue 
on with—I’d be afraid it’d start growing again once we stop. (Gerber et al., 2012, s. 
105) 

 
Framtiden beskrevs som hotad och därför oroade de sig för eventuella funktionshinder som 

sjukdomen eller ett återfall kunde ge. De upplevde depression, osäkerhet och rädsla då de fick 

ett oförväntat dåligt besked om prognosen, ett återfall eller behandlingen (Horne et al., 2012; 

Lehto, 2012; Murray et al., 2004; Tod & Joanne, 2010).  

 

Personer med lungcancer beskrev känslor av skräck, oro och rädsla då en cancerdiagnos 

ställdes och bekräftades (Berterö et al., 2008; Craib, 2003; Lehto, 2012). De beskrev att rädslor 

som uppkom i samband med diagnosen inte alltid handlade om sjukdomen i sig utan också om 

följder, där framförallt döden var ett stort orosmoment. De upplevde att tankarna på döden 

uppkommit direkt efter diagnosen då den starkt förknippades med sjukdomen. De hade svårt att 

beskriva de rädslor som uppkommit då de sett dem som komplexa upplevelser om den egna 

existensen (Berterö et al., 2008; Craib, 2003; Tod et al., 2008). Personerna beskrev att när de 

fått diagnosen i ett sent stadium hade oron blivit värre och tankarna på döden var oundvikliga 

(Chapple et al., 2004; Tod et al., 2008). Personer med lungcancer undvek i många fall att prata 

med andra om sin rädsla för döden (Berterö et al., 2008; Horne et al., 2012). De såg rädslan för 

döden som svår att komma bort från och mötet med den egna dödligheten hade givit känslor av 

besvikelse och maktlöshet (Craib, 2003; Lehto, 2012). 
…when the diagnosis was confirmed, the anxiety took off its mask and revealed itself to 
be abject terror, a fear I had not felt before and which has haunted me ever 
since…(Craib, 2003, s. 286)  

 

Personer med lungcancer och som tidigare varit rökare beskrev att de byggt upp en rädsla för 

rökning som ibland utvecklades till en rädsla för en förtidig död. De beskrev att en fruktansvärd 



19 
 

rädsla för döden uppstod då sett andra som drabbats av lungcancer på grund av rökning och 

som senare avlidit (Bottorff et al., 2009; Chapple et al., 2004).  

 

Att se sin oro och rädsla som en del av sjukdomen  

Personer med lungcancer upplevde att oro och rädsla var en del av sjukdomen och livet, de 

upplevde det som övergående och som något det inte hade gått att göra särskilt mycket åt eller 

komma bort från (Baker el al., 2012; Craib, 2003; Roulston et al., 2012; Sandeman & Wells, 

2011). De beskrev att trots att de samtalade med vårdpersonalen i försök att lindra sin oro, var 

det sällan tillräckligt för att kunna hantera upplevelserna (Lehto, 2012; Sandeman & Wells, 

2011). 
It’s when you get a quiet moment, [anxiety] just comes back around and smacks you in 
the face again.(Baker et al., 2012, s. 5) 
 

Studier (Pollock et al., 2011; Tod et al., 2008) beskrev att personer med lungcancer upplevde 

att kunskap om sjukdomen ibland bidrog till ökad oro och rädsla. De fanns även de som ansåg 

motsatsen, att kunskap var en källa till minskad rädsla genom attdet gick att förbereda sig på de 

följder som sjukdomen hade (Cheville et al., 2012; Craib, 2003; Lehto, 2012). En del personer 

uttryckte att de aldrig drabbades av oro och rädsla (Roulston et al., 2012). De äldre var de som 

oftast inte upplevde sig oroliga eller rädda, de beskrev att de ansåg att de levt sitt liv och var 

gamla nog att dö (Lövgren et al., 2010). Personer med lungcancer som vanligtvis inte upplevt 

oro beskrev att i de fall de upplevt oro och rädsla hade de tagit det med ro och hade inte sett det 

som ett egentligt problem. De personer som inte upplevde oro och rädsla fann sig även ofta 

trygga vid behandlingar och såg inga problem i att befinna sig i händerna på en annan människa 

(Baker et al., 2012; Chan, Richardson & Richardson, 2012; McCord Mackey & Sparling, 2000; 

Pollock et al., 2011). I en studie (Henoch et al., 2007) sågs en viss svårighet i att avgöra hur 

vida det var så att oro och rädsla inte upplevdes hos en del personer med lungcancer eller om 

det var så att personerna faktiskt upplevde det men valde att förneka det inför sig själv och 

andra. 

 

Personer med lungcancer beskrev att de försökt finna mening med upplevelserna av rädsla och 

oro genom att vara närvarande i nuet. För att främja sitt välbefinnande beskrev de att de var 

tvungna att känna sig trygga och fria att utforska sina sårbarheter (Lehto, 2012). De uttryckte 

även att de försökt lindra sina känslor genom att lämna det förflutna bakom sigför att göra det 

bästa av tiden som de hade kvar att leva (Roulston et al., 2012). De försökte att acceptera sin 
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dödlighet för att inte känna rädsla och oro även om tankar på döden fortfarande fanns (McCord 

Mackey & Sparling, 2000). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av oro och rädsla hos personer 

med lungcancer. I resultatet framkom sex kategorier; Att förlora kontrollen över sjukdomen; 

Att ha svårt att andas; Att brist på information och att få vänta är svårt; Att bekymra sig för 

familjen; Att framtiden och nuet är ovisst; Att se sin oro och rädsla som en del av sjukdomen.  
 
I resultatet i litteraturstudien framkom att personer med lungcancer upplevde att de inte hade 

kontroll över sin sjukdom längre vilket medförde att de upplevde en förändring av sig själva 

som de inte varit beredda på, denna förändring innebar en upplevelse av förlust av värdighet 

som för dessa personer resulterade i oro. Detta kan jämföras med en studie av Ahlin och 

Billhult (2012) som beskriver att livet förändrades efter diagnosen hos kvinnor med diabetes 

typ 2 och att de därför var tvungna att göra stora uppoffringar i sina liv. De beskrev att de inte 

var beredda på alla de uppoffringar som sjukdomen krävde och att de hade andra saker i livet 

som var viktigare att göra, så som att ta hand om sina barn. I en studie av Doumit, Abu-Saad 

Huijer och Kelley (2007) beskrevs att personer med cancer beskrev att känslan av förlust av 

kontroll uppkommit då de hamnat i en beroendeställning. De beskrev sig själv som en börda för 

andra och att de inte längre hade kontroll över sitt liv. De beskrev att förlusten av värdighet 

uppkom då det inte längre klarade av det som de tidigare sett som självklart att göra. Utifrån 

detta ses att oavsett sjukdom som en person drabbats av kan en upplevelse av förlust av 

värdighet och en förlust av självet uppstå. Därför är det viktigt att sjuksköterskor stöttar sina 

patienter i samband med sjukdomen och hjälper dem att bevara autonomin för att de i så lång 

utsträckning som möjligt ska se sig själva som betydelsefulla och viktiga människor. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med lungcancer kunde uppleva svårigheter 

med att andas vilket i sin tur kunde påverka möjligheten till fysisk aktivitet. Sander, Wilson, 

Izzo, Mountford och Hayes (2012) beskriver att kvinnor med bröstcancer undvek att utföra 

fysiska aktiviteter då de var rädda att det skulle ge dem lymfödem. Detta gjorde att de 

begränsade sina dagliga aktiviteter som exempelvis tunga lyft. I en studie av Mancuso et al. 

(2006) beskrevs att personer med astma var rädda för vad fysisk aktivitet hade för effekt på 

andningen och såg både inre och yttre hinder som gjorde att de valt bort träning. De beskrev 
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även att i de perioder då astman var sämre undvek de ännu mer att anstränga sig fysiskt. Därför 

är det av vikt att ge tydlig och relevant information till personer med lungcancer om vikten av 

att uppehålla en viss fysisk aktivitet för att undvika denna rädsla. 

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att personer med lungcancer upplevde att brist på 

information och vänta är svårt vilket innebar att väntetider i samband med sjukvården bidrog 

till oro och rädsla samt att väntan blev en stor del av sjukdomstiden. Detta styrks av McQueen 

(2009) som beskriver att personer med cancer upplevde oro som ofta associerades med de 

väntetider som de fick uppleva under sjukdomens gång. Väntan skedde bland annat vid första 

mötet med läkaren, sedan vid möte med specialister, utredningar, behandling och dess resultat. 

Det som personerna såg som den värsta tiden var väntan på att få sin diagnos fastställd. Giske 

och Gjengedal (2007) beskriver att personer med mag-tarmproblem upplevde väntetiden som 

en balansgång mellan hopp och förtvivlan om vad framtiden skulle medföra. Även personer 

med bröstcancer upplevde väntetiden som hopplös och den skapade en oro för dem. Det som 

framförallt upplevdes som orosframkallande var hur deras framtid skulle påverkas (Drageset, 

Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). Det ses att patienter allt för ofta väntar på information om 

sin sjukdom. En god omvårdnad av personer med lungcancer innefattar att ge tydlig 

information, behandling av symtom samt ett känslomässigt stöd allt eftersom personen möter 

sjukdomens utmaningar (Moore et al., 2006). Att sjuksköterskan ger en relevant och 

individanpassa information är viktigt för att personer ska förstå den och få möjlighet att motta 

eller avvisa den hjälp som erbjuds (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 2008, s. 137). Genom att 

vårdpersonal ger en individuell anpassad information gällande sjukdomen och dessutom tar 

hänsyn och undviker långa väntetider vid sjukhusbesök skulle de kunna minska upplevelserna 

av oro och rädsla hos personer med lungcancer i samband med sjukhusbesök. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att personer med lungcancer bekymrade sig för sin familj och 

i vissa fall oroade sig mer för sina anhöriga än för sig själva. De var rädda och oroade sig för 

hur deras anhöriga skulle klara av livet, både under sjukdomen men även vid ett eventuellt 

dödsfall. Detta kan jämföras med en studie av de Souza och Frank (2011) som beskriver att 

personer med kronisk ryggsmärta känner en mycket stark oro för att deras smärta påverkar 

familj och vänner. Känslor som att inte kunna hjälpa till och bara vara en börda för familjen var 

sådant som oroade den sjuke. Topor och Borg (2008, s. 83-84) menar att personer som är sjuka 

inte längre klara av att leva upp till de förväntningar och roller som omgivningen har på dem. 

Detta gör att de kan uppleva sorg och ovisshet då de inte längre kan dela livet och erfarenheter 
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med andra i samma utsträckning som förut. De sjuka kan i vissa fall se på sina anhöriga att de 

är trötta och oroliga över den situation som uppstått. Detta leder då till att de känner sig som en 

börda. Oron bidrog till att förhållandet kunde påverkas negativt, både fysiskt och emotionellt. 

Personerna med kronisk ryggsmärta vågade inte alltid fråga om hjälp, då de inte ville oroa de 

anhöriga. Oron leder vidare till att personerna känner en skuld och skam över sin sjukdom och 

att inte kunna finnas där i samma mån som de anhöriga finns där för dem under de jobbiga 

tiderna. Den ekonomiska situationen kunde också framkalla oro för familjens situation, då 

jobbet kunde bli lidande för personer med kroniska ryggsmärta. I likhet med detta beskrev 

Doumit et al. (2007) att personer som drabbats av cancer som befanns sig i ett palliativt skede 

hade en mycket stor oro för sina anhöriga. De oroade sig för hur de anhöriga skulle klara sig 

när deras roller i familjen hade förändrats. Den oro som de närstående kände speglade av sig på 

de sjuka personerna. I en studie av Steinvall, Johansson och Berterö (2011) beskrivs anhörigas 

upplevelser av att leva med en person med lungcancer. De menar att de anhöriga vill hjälpa till 

med omvårdnaden och alltid finns där för den sjuke, men samtidigt inte vara en börda. 

Anhöriga ville inte se den sjuke ledsen och valde därför att inte visa sin egen sorg framför dem. 

Genom att som vårdpersonal erbjuda patienter och anhöriga ett emotionellt stöd kan det minska 

upplevelserna av oro och rädsla hos personer med lungcancer och även bygga upp en trygghet i 

relationen mellan personerna och vårdpersonalen. 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med lungcancer kunde känna att framtiden var 

oviss. I resultatet framkom även att personer kunde känna av en viss stigmatisering och därmed 

känna oro att inte få bra vård och behandling vilket kunde påverka deras liv. De oroade sig över 

att bli dömda och ställas till svars för sin egen sjukdom. Stigmatiseringen innebar även att 

personerna inte vågade berätta för andra om sitt insjuknande för att de var rädda att bli 

stämplade och inte få någon hjälp eller stöd. Detta lyfts även av Galindo (2013) som beskrev 

HIV- positiva personers upplevelser av att bli stigmatiserade. Personerna kände sig 

diskriminerade och fick en sämre vård på grund av stigmatiseringen. De kände skam och skuld 

över sin sjukdom, som att det var något de själva orsakat och var ett straff till följd av dåligt 

handlande. Personerna med HIV kunde känna sig ensam och utelämnad på grund av att de inte 

ville prata med andra om sin sjukdom för rädslan att bli stigmatiserad. Detta leder till att de inte 

får det emotionella stöd som de hade varit i behov av för att lättare klara av sjukdomens hinder. 

Li-Zunyou et al. (2013) menar att stigmatisering kan undvikas genom att utbilda personalen 

och genomgående utvärdera sina handlingar. Vidare diskuteras att miljön och sociala normer 

har en stor betydelse för stigmatiseringens roll och på vilket sätt den utspelar sig. För att 
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minska stigmatisering krävs noga utförda protokoll och regler för hur dessa personer ska 

behandlas, både för att säkerställa personalen säkerhet och att patienten inte ska känna sig 

stigmatiserad. Detta visar betydelsen av att det är viktigt att personer som vårdar dem med 

lungcancer också får denna utbildning för att patienten ska få en optimal vård och känna sig 

värdefull. Dessutom är det viktigt för att personerna ska kunna öppna sig och våga prata om de 

emotionella problem som kan finnas.  

Resultatet i litteraturstudien visade att oro och rädsla kan vara en del av sjukdomen. En rädsla 

för döden var mycket vanligt men även här var det personer som inte alltid upplevde detta, som 

då oftast var äldre personer med lungcancer. Dessa personer kände att de hade uppnått allt som 

de behövde och var klara med livet. Denna uppfattning om döden skildras i en studie av Garvie, 

He, Wang, D’Angelo och Lyon (2012) som beskriver hur personer med HIV/AIDS inte är 

rädda för döden och gärna pratar om den med andra. Anledningen till att personerna inte var 

rädda för att dö kunde beskrivas genom att personerna själva hade fått planera sin död och 

begravning tillsammans med sina närstående. En annan anledning kunde också vara att de 

visste att de inte skulle dö helt ensamma. Personerna som kände att de upplevt sina personliga 

mål och hade ett bra stöd från kyrkan och sina närstående kunde möta döden utan rädsla och 

skräck. McCallum och McConigley (2013) beskriver en omvårdnad för personer som kommer 

att dö ska bygga på respekt för den sjukes och familjens önskningar. Sjuksköterskan ska vara 

en beskyddare för de sjuka och hjälpa dem in i döden. Det ska vara en fridfull miljö som 

personen känner sig trygg i och vet att de inte kommer vara ensam. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan är öppen och vågar prata om döden med de sjuka personerna för att de ska 

känna trygghet. Den som vårdar personer som inte är rädda för att dö ska respektera detta.  

 
Omvårdnadsintervention 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att personer som drabbats av lungcancer ofta kände sig 

ensamma och utelämnade. De hade ofta svårt att sätta ord på sina känslor och kunde uppleva att 

vårdpersonalen antingen inte hade tid till att prata med dem eller att de inte ville se deras oro 

och rädsla. Att samtala med sina anhöriga ansåg de också som svårt då de ville skydda dem 

från sin oro och rädsla. Av dessa anledningar är en tänkbar omvårdnadsintervention för dessa 

personer att få delta i stödgrupper för personer med lungcancer. Enligt McCarthy, Thompson, 

Rivers och Jahanzeb (1999) är stödgrupper för personer med lungcancer ett bra stöd som får 

dem att känna en gemenskap och våga prata om sina rädslor. I en stödgrupp finns möjlighet att 

känna ett socialt stöd från varandra då de alla är i liknande situationer. I resultatet framgick att 
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personer med lungcancer var rädda för att ta upp vårdpersonalens tid eller att de inte fick 

möjlighet att prata om sina känslor med någon. Stödgrupper kan därför vara bra då all tid finns 

för att prata om upplevelserna och bara just detta är i fokus. McCarthy et al. (1999) visar även 

att personer med lungcancer som har möjlighet att delta i en stödgrupp känner sig mindre 

isolerade och ensamma. Att delta i en stödgrupp medförde även en möjlighet att förändra 

organisationen av sjukvården av sådant de inte är nöjda med. 

 

I resultatet av vår studie framkom att personer med lungcancer upplevde en stor 

informationsbrist om bland annat symtom och behandling, vilket ledde till att de kände sig 

rädda och ensam i kampen mot sin sjukdom. Ferguson (2000) menar att stödgrupper är ett 

utmärkt sätt att finna information på, om kommande behandlingar och symtom. Genom 

information känner även personerna en minskad oro inför framtiden och behandlingen. 

Stödgrupper gör det möjligt för personerna att prata om sina rädslor som är ett ovärderligt stöd 

för dem. Genom stödgrupper kan patienterna dela med sig av sina erfarenheter och kräva mer 

av vården. Denna omvårdnadsintervention är mycket kostnadseffektiv vilket också är en fördel 

för hälso- och sjukvården. Den kan ibland kosta lite för deltagarna men i de flesta fall är den 

gratis (jfr. Davison, Penndaker &  Dickerson, 2000). 

 

Metoddiskussion 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254) används bland annat begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet för att säkerställa trovärdigheten i kvalitativa 

studier. Utifrån dessa begrepp förs nedan en diskussion av metodens fördelar och nackdelar för 

trovärdigheten.  

 

Pålitlighet innebär att studien ska vara noggrant beskriven, vilket underlättar för läsaren att 

reproducera studien och få samma resultat under liknande omständigheter och villkor. 

Pålitlighet innefattar även att data och instrumenten för insamlingen av data är överens- 

stämmande och stabila (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Forskarna har i denna studie 

gett läsarna en detaljerad beskrivning av metoden genom en bild av processens alla delar, för 

att ge läsaren möjlighet att värdera metodens lämplighet och resultatets trovärdighet. Läsaren 

har möjlighet att reproducera studiens process och få samma resultat under liknande 

förhållanden, vilket ökar pålitligheten i studien. Enligt Willman et al. (2006, s. 95) har ett 

granskningsformulär använts för att säkerställa kvaliteten i de vetenskapliga artiklarna och 

därmed öka pålitligheten i studien. Denna kvalitetsgranskning utfördes först var för sig och 
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sedan gemensamt av forskarna för att öka pålitligheten ytterligare (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 

671). 

 

Tillförlitlighet motsvarar begreppet intern validitet och innebär att forskarna presenterar sitt 

resultat sanningsenligt utifrån datan som framkommit. Forskarna får alltså inte använda sig av 

tolkning utan måste spegla det verkliga och faktiska i resultatet. För att säkerställa 

trovärdigheten i kvalitativa studier är tillförlitligheten viktigast (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

255). Denna litteraturstudie är genomförd utifrån en kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är denna metod lämplig då forskarna vill studera fenomen 

genom upplevelser som då ska ske utan tolkning. Eftersom syftet med denna litteraturstudie var 

att undersöka upplevelser av rädsla och oro hos personer med lungcancer, var detta en passande 

och relevant metod att använda. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det även viktigt att 

rätt metod väljs för insamling av data och att rätt mängd data tas ut för att öka 

tillförlitligheten i studien. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att tillförlitligheten 

påverkas av noggrannheten i insamlingen av data och hur väl analysprocessens har gått till 

väga. För att säkerställa tillförlitligheten har forskarna tagit ut data tillsammans och 

genomgående genomfört analysprocessen gemensamt. Under analysprocessens gång har 

forskarna gått tillbaka till primärdata för att säkerställa att data svarar mot syftet och vid behov 

extraherat data som inte svarade mot det uppsatta syftet. Forskarna har varit textnära för att 

undvika tolkning så lång det är möjligt. Dock menar Graneheim och Lundman (2004) att en 

viss tolkning är ofrånkomligt då upplevelser av fenomen alltid påverkas av personliga 

erfarenheter. Eftersom primärdata var på engelska skedde översättning till svenska parallellt 

med kondenseringen, vilket i sin tur kan minska risken för bias då varje steg i kondenseringen 

kan bidra till tolkning. För att stärka tillförlitligheten under analysprocessens gång, har 

forskarna vid behov gått tillbaka till primärdata för att säkerställa att ingen tolkning av texten 

gjordes. Sedan gjordes en kategorisering i sex steg vilket visar att forskarna har gått sakta fram 

för att undvika tolkning av datan och därmed säkerställa tillförlitligheten i studiens resultat.  

 

Överförbarhet innebär att kontexten av resultatet går att överföra till liknande situationer eller 

att fråga andra deltagare samma frågor och få samma resultat (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

255). Syftet med denna litteraturstudie var inte att uppnå överförbarhet, då studiens omfång är 

för liten. Den ger dock en bild av hur personer med lungcancer upplever rädsla och oro och 

vilka behov dessa personer har, för att kunna utveckla omvårdnadsarbetet för dessa personer.  
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Bekräftbarhet har att göra med att resultatet och slutsatserna av studien svarar mot syftet och 

innebär vidare att studien inte är ett resultat av författarnas förutfattade meningar och 

tolkningar. Data ska vara korrekt, relevant och detaljerad enligt flera oberoende personer. 

Läsaren ska kunna reproducera forskarnas sökningar och hitta samma data för att öka 

bekräftbarheten (Holloway &  Wheeler, 2002, s.255). Forskarna har i denna studie stärkt 

bekräftbarheten genom korrekt referensteknik för att läsarna ska kunna gå tillbaka till 

primärdata. Vidare har forskarna i denna studie stärkt resultatet med citat för att öka 

bekräftbarheten. För att säkerställa sig om att data är korrekt, relevant och detaljerad har 

forskarna haft en handledare som granskat studien och dessutom medverkat på seminarium för 

att ta del av andras åsikter. Dessa åsikter och förslag om förändringar i studien har sedan 

diskuterats mellan de båda forskarna och sedan med handledaren för att besluta eventuella 

omformuleringar av arbetet. 

 

Slutsatser 
Personer med lungcancer upplever oro och rädsla i samband med sjukdomen på ett flertal olika 

sätt, både från andnöd, sjukdomens oförutsägbarheter och hur framtiden skulle påverkas. 

Dessutom upplevde personerna en stark oro för sina anhöriga. Resultatet av denna 

litteraturstudie ger en ökad kunskap och förståelse för den oro och rädsla som personer med 

lungcancer kan uppleva, samt vilken bredd dessa problem har och hur de påverkar människan.  

Personer med lungcancer upplever oro och rädsla i samband med sjukdomen och vad 

vårdpersonal kan göra för att hjälpa och stötta dem. Den lyfter även fram behovet av 

emotionella stöd som personer med lungcancer har. Den visar på ett flertal olika aspekter som 

nämnts ovan av oro och rädsla som kan vara bra för sjukvårdspersonal att ta del av. Detta för 

att de ska få en förståelse och en möjlighet att ge dem trygghet och ingiva hopp. 

Ett behov av mer forskning ses kring varför upplevelserna av oro och rädsla uppkommer och på 

vilket sätt lindring kan ges till dessa personer. Detta för att möjliggöra en tillfredställande 

utvecklig av omvårdnadsåtgärder för att förbättra livskvalitén hos personer med lungcancer. 

Vidare ses ett behov av forskning kring upplevelsen av andnöd som en orsak till oro och rädsla. 

Det finns även ett behov av mer forskning om omvårdnadsinterventioner för att minska 

upplevelsen av oro och rädsla hos personer med lungcancer.  
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