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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med 
lungcancer. Fjorton artiklar analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls-
analys. Analysen resulterade i fem kategorier: att sjukdomen och behand-
lingen påverkar och förändrar det dagliga livet, att ha funderingar kring 
döden och ibland föredra att dö, att söka efter strategier för att kunna försöka 
leva som vanligt, att behöva stöd och trygghet för att kunna hantera 
sjukdomen, att acceptera sjukdomen och hysa hopp. Resultatet visar att 
lungcancer medför påtagliga förändringar i det dagliga livet. Dyspné och 
trötthet medförde förändrad livskvalitet som resulterade i förmågan att inte 
vara kapabel att utföra aktiviteter som tidigare. Livskvaliteten försämrades 
märkbart av behandlingsmetoder där oro, smärta, frustration och rädsla 
dominerade. För att bemästra den nya situationen försökte personer finna 
strategier som bestod i att försöka bibehålla ett så normalt liv som möjligt. 
Utmärkande var att behöva stöd från familj, vänner och vårdpersonal för att 
orka ta upp striden gentemot lungcancern. Förmågan att acceptera sjukdomen 
varierade från individ till individ, mycket beroende på de yttre resurserna. I 
diskussionen diskuteras likheter och olikheter av att leva med annan 
cancerdiagnos än lungcancer. Framkommande var att det finns många 
likheter av att leva med lungcancer och andra former av cancer. Utifrån detta 
bör sjuksköterskan se den enskilde individen och dennes specifika behov för 
att utarbeta god omvårdnad. 

 

Nyckelord: cancer, lungcancer, upplevelse, livskvalitet, lungsjukdom, narra-
tiv, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, dagligt liv, döden, strategier, 
hopp, stöd och trygghet 
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Att få en livshotande sjukdom medför ett mer eller mindre varaktigt emotionellt lidande. Detta 

lidande kan förändras under sjukdomsförloppet och kan resultera i att emotionellt lidande kan 

hanteras. Efter en tid kommer personer att lära sig leva med det lidande som sjukdomen medför 

och då få ny insikt att kunna acceptera den förändrade livssituation och kanske kunna uppskatta 

livet (Morse & Carter, 1996). 

 

Att leva med sjukdom som har ett relativt långt sjukdomsförlopp medför ofta en mängd föränd-

ringar i den enskilde människans dagliga liv. Att drabbas av sjukdom kan medföra försämring 

och viss oförmåga att engagera sig i omgivningen på ett sätt personer vill eller är van vid. Alla 

människor har egen uppfattning om hur det är att lida av sjukdom. Upplevelsen inkluderas inte 

bara av sjukdom utan även vilken betydelse sjukdomen har för personen. Sjukdom är en sub-

jektiv personlig upplevelse som varierar beroende på hur den enskilde reagerar och handskas 

med känslan av att vara sjuk, oavsett vilken sjukdom (Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). 

 

I Albaughs (2003) studie påvisas att människor som får livshotande sjukdom upplever för-

ödelse. Att drabbas av livshotande sjukdom förändrar den enskilde personens situation och 

medför ofta att personen ser en annan mening i livet. Alla människor behöver referensramar för 

tillvaron, som innehåller någon form av tro, vilket utgör inre trygghet i tillvaron. Den enskilde 

människan kan tro på något i relationen till andra människor, ett samhällssystem eller en reli-

gion. Tro är drivkraften som hör ihop med hopp och båda orienterar människan mot framtiden, 

trots livshotande sjukdom. 

 

Att få diagnos på en livshotande sjukdom förändrar människors perspektiv och syn på livet. 

Cancer är en livshotande sjukdom som är känd för att vara mycket stressande för den enskildes 

upplevelser. Personen som är drabbad kan även uppleva fysisk samt svår emotionell påfrest-

ning. Utmärkande för personer som har cancer är att de ofta utsätts för psykologisk stress, ef-

tersom olika symtom utmärker sig allt eftersom sjukdomsförloppet framskrider och dödstankar 

ofta framkommer. Sjukdomsförloppet kan ofta medföra variationer på hur personer reagerar in-

för sjukdomen, exempelvis hur de kommer att handskas med den medicinska prognosen och 

det aktuella tillståndet. En del personer ser cancerdiagnosen med mycket pessimistisk syn, där 

livssituationen anses meningslös och hopplös. En annan grupp av personer med cancer har trots 

diagnosen ändå förmågan att finna mening och hopp i livet tills döden inträder (Lin & Bauer-

Wu, 2003).  
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Människans upplevelser vid cancer kan innebära känslor av sårbarhet. Den enskilde individen 

måste kämpa för att bemöta emotionella förändringar som ofta uppstår i samband med cancer-

diagnos, samt de fysiologiska förändringar som uppstår i samband med eventuell behandling. 

Detta innebär en utmaning för självidentiteten. Varje individs kamp mot cancer är individuella 

upplevelser som är nära relaterat till andra pågående händelser i livet. Viktigt är att människor 

med cancer får göra rösten hörd, samt att de får information för att kunna övergå från tanken att 

dö av cancer till att lära sig leva med den (van Der Molen, 2000).  

 

Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen hos både vuxna män och kvinnor och upple-

velsen av lungcancer involverar framförallt symtom. Detta framkommer i en artikel av Cooley 

(2000) som genomfört en studie om hur sjukdomssymtom vid lungcancer påverkar vuxna pati-

enter. Studien involverade amerikanska män och kvinnor och det visade sig att av alla olika ty-

per av cancerformer dör 25 procent av just lungcancer. Studien visade även att relationer finns 

mellan symtom och livskvalitet. Personer som utvecklat avancerade former av lungcancer 

upplevde de flesta symtomen av sjukdomen. Dessa symtom påverkade personers hälsa och 

dennes existentiella livskvalitet, både fysiskt och emotionellt. Olika specifika symtom är ut-

märkande vid lungcancer: trötthet, smärta, aptitlöshet, hosta och sömnlöshet (Cooley, 2000). 

Ett av de vanligaste och mest utmärkande symtomen är dyspné som följs åt av trötthet och 

smärta. Dyspné är ett svårt och krävande tillstånd för den enskilde individen och påverkar psy-

kologiska faktorer såsom orolighet, depression, panik och dödskänslor (Gift, Jablonski, Stom-

mel & Given, 2004). Gift, Stommel, Jablonski och Given (2003) påpekar att personer med 

lungcancer, oavsett nydiagnostiserad eller långt gången cancer, upplever svårare symtom än 

patienter med andra cancerformer i samma sjukdomsstadium. Personer med lungcancer uppvi-

sar i högre grad fler symtom såsom illamående, trötthet, kräkningar, svaghet, aptitlöshet, vikt-

minskning samt förändrad smakupplevelse än personer med andra typer cancer. Medan perso-

ner med andra former av cancer, så som exempelvis bröstcancer och colorektalcancer oftast 

upplever trötthet, smärta och sömnsvårigheter. 

 

Livskvalitet hos personer med lungcancer är högst individuellt och upplevs olika från person 

till person. Gemensamt är att livskvaliteten förändras över tid på grund av att den fysiska för-

mågan avtar mer och mer i samband med den fysiska försämringen som sjukdomen medför. 

Detta leder ofta till sänkt livskvalitet, eftersom personer upplever sig tappa kontrollen över sina 
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liv allt eftersom sjukdomen fortskrider. Personer med försämrad livskvalitet visar mer oro, de-

pression och nedstämdhet (DeValck & Vinck, 1996). Vi har valt att göra denna litteraturstudie 

eftersom vi anser att lungcancer i stor utsträckning uppfattas som självförvållad sjukdom och 

får därmed inte tillräcklig uppmärksamhet. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att 

beskriva personers upplevelse av att leva med lungcancer. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Vi använde oss av kvalitativ innehållsanalys för att analysera såväl internationellt som natio-

nellt publicerade vetenskapliga artiklar. De databaser som användes under litteratursökningen 

var: CINAHL, Medline, SweMed och Academic Search. Eftersom denna litteraturstudie avser 

att beskriva personers upplevelse av att leva med lungcancer har fokus lagts på att söka veten-

skapliga artiklar som beskriver personers subjektiva upplevelser inom detta område. De sökord 

som användes var: cancer, lungcancer, experience, quality of life, lung disease, narrative. För 

att få så aktuell forskning som möjligt begränsades sökningen till åren 1992-2004. Littera-

tursökningen resulterade i 28 artiklar varav 14 motsvarade vårt syfte. De artiklar som användes 

presenteras i Tabell 1.  

 

Analys 

Den kvalitativa forskningen kan förklaras som en form av social samhällsundersökning fokuse-

rad på tolkning av människors känslor, erfarenheter och omgivning. Forskarna använder kvali-

tativt närmande för att förklara människors erfarenheter och vad som är betydelsefullt i livet. 

Grunden för kvalitativ forskning ligger i tolkningens närmande till samhällsverkligheten och 

beskriver människans upplevda erfarenheter (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3). Kvalitativa 

studier har som mål att omfatta summan av händelser i dagliga termer. Forskare som utför 

kvalitativt beskrivna studier håller sig till sina data, med orden och händelserna som underlag. 

Kvalitativ beskrivning är en kombination av olika metoder, t.ex. prov, datainsamlingar och 

analyser. (Holloway & Wheeler, 2002, s. 122-130). 

 

De aktuella vetenskapliga artiklarna som vi fann genom litteratursökningen har analyserats 

med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en analys av in-

nehåll och narrativ data som används för att identifiera de teman som är framträdande bland ar-

tiklarna samt mönster bland dessa teman (Polit & Hungler, 2003, s. 580). Innehållsanalys är en 
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systematisk och objektiv metod för att skapa giltiga slutsatser från verbal, visuell eller befintlig 

data. Detta sker genom att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Kvalitativ manifest in-

nehållsanalys har som mål att ge kunskap och förståelse för de olika fenomen som framträder i 

en studie (Downe-Wamboldt, 1992). När vi analyserat artiklarna har vi använt oss av en inne-

hållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Burnard (1991) beskriver tillvägagångssättet för hur 

kvalitativ innehållsanalys kan göras. På detta sätt fick vi djupare inblick och kunde därmed se 

de olika nyanserna i texten. Efter denna fas delades texten in i meningsbärande textenheter från 

artiklarna som motsvarade syftet med studien. Textenheterna översattes först till svenska och 

kondenserades därefter. Målet var att inte tappa essensen i texten som var av betydelse för re-

sultatet. Stor vikt har lagts på de kondenserade textenheternas innehåll, detta för att meningsbä-

rande ord och kärnan i vad som sades alltid ska finnas kvar. I samband med detta kodades även 

materialet för att lättare kunna gå tillbaka till kärnan av litteraturen, detta för att hela tiden kon-

trollera så att vi inte avvek från syftet och artiklarnas innehåll Efter detta fördes kondenserade 

textenheter med liknade budskap i olika kategorier. Dessa kategorier sammanfördes sedan ihop 

i sex steg tills vi slutligen kom fram till ett resultat av fem rena kategorier. För att få validitet i 

vår studie läste vi i ett sista steg igenom allt material igen för att få försäkran om att ingenting 

relevant förbisetts. Kategorierna presenteras i en brödtext som stärkts med citat från artiklarna 

(Tabell 2). 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare, år Typ av stu-
die 

Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd 
 

 
Cooley, 
(1998). 

 
Kvantitativ 
och kvalita-
tiv studie 

 
50 artiklar 
analyserades 
som i sin tur 
bestod av 
patientinter-
vjuer. 

 
Analys av annan 
litteratur där patienter 
blivit intervjuade. 
Konceptanalysmetod. 
 

 
Att livskvaliteten hos 
lungcancerpatienter 
förändras över tid allt 
eftersom sjukdomen 
framskrider, 
beroende på att 
symtom medför mer 
lidande.  

 
Ekfors et al. 
(2004). 

 
Induktiv, 
kvalitativ 

 
15 patienter 
varav 4 kvin-
nor och 11 
män. 

 
Intervjuer vars inne-
håll analyserades. 
Manifest innehålls-
analys 

 
Lungcancerpatienter-
nas upplevelser 
kunde delas upp i 
fyra kategorier: 
trötthet, fysiskt 
lidande, hantering av 
sjukdom och 
behandling samt 
hinder att kunna 
bemästra sjukdomen. 
Den mest påtagliga 
upplevelsen var 
trötthet.  
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) 

Författare, år Typ av stu-
die 

Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd 
 

 
Hately et al. 
(2003).  
 
 
 

 
Kvantitativ 

 
30 patienter 
varav 24 män 
och 6 kvinnor. 

 
Intervjuer från 
frågeformulär och 
analyser av 
deltagarnas 
behandlingsresultat 
samt mätningar 
baserade på fakta. 
Fenomenologisk 
metod. 
 

 
Genom att ha prövat 
olika farmakologiska 
metoder på personer 
med lungcancer med 
andnöd framkom att 
vissa metoder gav 
förbättrade 
upplevelser och 
mindre andnöd. 
Studien kom fram till 
ett resultat som 
visade förbättringar i 
livskvalitet och 
tillfredsställelse 
genom dessa meto-
der. 

 
Hill et al. 
(2003). 

 
Kvalitativ 

 
81 patienter 
varav 42 kvin-
nor och 38 
män. 

 
Intervjuer. 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk metod. 

 
Alla patienter i stu-
dien oroade sig för 
sjukdomen, framtiden 
och familjen.  

 
Houston et al. 
(1992). 

 
Kvalitativ 

 
Okänt antal 
deltagare 

 
Analys av patientbe-
rättelser som sedan 
värderats. Feno-
menologisk metod. 

 
Patienter som blir 
uppmuntrade och får 
möjlighet att prata 
om känslor kan lät-
tare hantera oro och 
rädsla under sjukdo-
men.  

 
McCarthy et 
al. (2000). 

 
 Prospektiv, 
 Kvalitativ 

 
747 patienter i 
terminalt 
skede. 

 
Intervjuer och kart- 
läggning för att se 
skillnader i sjuk-
domsprognoser. 
Retrospektiv analys, 
kohort 
 

 
Patienter med lung-
cancer upplever mer 
smärta och förvirring 
när döden närmar sig 
och att de föredrar att 
dö så bekvämt som 
möjligt.  

 
Murray et al. 
(2002). 

 
Kvalitativ 

 
20 patienter 

 
Djupgående inter-
vjuer.  
Kohort. 

 
Lungcancerpatienter 
och vårdare bekymrar 
sig mest över mötet 
med döden och hur 
de klarar av att han-
tera detta hot.  

 

 

 

 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=14) 
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Författare, år Typ av stu-
die 

Deltagare Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd 
 

 
Murray et al. 
(2003). 

 
Kvalitativ 

 
45 patienter 
varav 24 del-
tagare från 
Skottland (11 
män och 9 
kvinnor), 21 
patienter från 
Kenya (11 
män och 10 
kvinnor). 

 
Djupgående bandin-
spelade intervjuer 
och semistrukture-
rade intervjuer. 
Manifest 
innehållsanalys. 

 
Studiens syfte var att 
beskriva upplevelser 
av att leva med obot-
lig lungcancer samt 
andra cancerformer 
och behov av hjälp i 
ett u-land respektive 
i-land. Resultatet vi-
sade att tydliga skill-
nader fanns i både 
vårdresurser och 
sjukdomsupplevelsen 

 
Murray et al. 
(2004). 

 
Prospektiv 
kvalitativ 

 
20 patienter. 

 
Djupgående och upp-
följande intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod. 

 
Andliga behov var av 
stor vikt för personer 
som är döende i lung-
cancer. 

 
O’Driscoll et 
al. (1999). 

 
Kvalitativ 

 
52 patienter, 
varav 30 män 
och 22 kvin-
nor. 

 
Semistrukturerade 
intervjuer och samtal 
som bandinspelades. 
Innehållsanalys. 

 
Denna studie resulte-
rade i hur lungcan-
cerpatienter upplever 
andnöd, vad som or-
sakar den och hur den 
inskränker på det 
dagliga livet.  

 
Okuyama et al. 
(2001). 

 
Kvalitativ, 
”Cross-sec-
tional” stu-
die 

 
157 patienter 

 
Strukturerade inter-
vjuer, frågeformulär 
Grounded theory 

 
Trötthet är ett fre-
kvent och viktigt 
symtom associerat till 
både fysiskt och psy-
kiskt lidande.  

 
Sarna, (1994). 

 
Explorativ, 
Kvantitativ 

 
69 kvinnliga 
patienter 

 
Datainsamling genom 
objektiva mätningar 
utifrån olika skalor.  
Fenomenologisk 
metod Envägsana-
lysmetod. 

 
Den största nedsätt-
ningen i fysisk funk-
tion var minskad 
energi (59 %), 33 % 
hade svårigheter med 
hushållssysslor och 
28 % hade svårighe-
ter att sköta ett ar-
bete.  

 
Tishelman et 
al. (2000). 

 
Kvantitativ 

 
26 patienter 
varav 13 män 
och 13 kvin-
nor. 

 
Mätningar och analy-
ser utifrån skalor.  
Hermeneutisk metod. 

 
Att trötthet hos lung-
cancerpatienter upp-
levs som det mest 
intensiva och påfres-
tande symtomet. 
  

Yardley et al. 
(2001). 

Kvalitativ 
studie  

13 patienter 
varav 9 män 
och 4 kvinnor. 

Bandinspelade semi-
strukturerade inter-
vjuer. Fenomenolo-
gisk metod. 

Individuella upple-
velser av lungcancer-
sjukdom varierar 
stort beroende på hur 
attityden till 
sjukdomen och 
behandlingen är.  
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Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras nedan och illustreras 

med citat från artiklarna som ingick i analysen. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5) 

 

Kategorier 
 
Att sjukdomen och behandlingen påverkar och förändrar det dagliga livet  
 
Att ha funderingar kring döden och ibland föredra att dö  
 
Att söka efter strategier för att kunna försöka leva som vanligt  
 
Att behöva stöd och trygghet för att kunna hantera sjukdomen 
 
Att acceptera sjukdomen och hysa hopp 

 

Att sjukdomen och behandlingen påverkar och förändrar det dagliga livet 
 
I studier (Ekfors & Petersson, 2004; O’Driscoll, Corner & Bailey et al. 1999; Sarna, 1994) 

framkom att andnöd och dyspné påverkar stora delar av personens liv. Livet förändrades på 

grund av andnöden och begränsade förmågan att uppfylla vanliga sociala roller i det dagliga li-

vet. Trycket mot bröstet gjorde så att personer kände utmattning, trötthet och slutkördhet. And-

nöd gav ofta känslan av frustration och ilska när aktiviteter begränsades, samt även känslor av 

panik, rädsla och känsla av skuld. Vanligt var att gråt, skratt, ilska, rädsla, frustration, upphets-

ning och oro var orsaker till attacker av andnöd. En person beskrev andnöden som att hon 

skulle dö om hon gick ett steg till. Utmärkande var att andnöd ofta upplevdes i samband med 

fysisk aktivitet av något slag. Personer beskrev upplevd andnöd relaterat till att promenera 

olika sträckor. De upplevde begränsad förmåga till sociala aktiviteter, några personer upplevde 

att de inte kunde gå och dansa och roa sig på grund av rädsla för att drabbas av andnöd. 

Isolering från omgivningen upplevdes då personer ofta fick andnöd i samband med att de 

pratade för mycket. Att göra saker i huset begränsades på grund av andnöd, exempelvis i 

samband med hushållssysslor och matlagning. Att kliva upp från sängen, göra morgontoalett 

och klä på sig var för personer ofta utlösande faktorer till dyspné.  

 
Breathlessness makes you slow right down, like a car running out of gas and it 
makes you feel exhausted, one has desire to take a deep breath but the body can’t 
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do it, it’s like breathing through cotton wool for the last six weeks… and you wish 
you could get more breath… it’s so tiring. (O’Driscoll et al. s. 39). 

 
I en studie (Hately, Laurence, Scott, Baker & Thomas, 2003) påvisas att personer upplevde 

andnöd och dyspné flera gånger per dag, ibland mestadels hela tiden. Vidare i O’Driscoll et al. 

(1999) beskrevs andnöd som att inte klara av att ta ett djupt andetag och få slut med luft. Per-

soner beskrev att de var tvungna att ta saker och ting sakta, sitta ner och vila på grund av att 

andnöd kommer i attacker som varade i minuter upp till en timme. Att kippa efter andan och ha 

känslor av klaustrofobi var utmärkande. Känslan av att inte kunna ta ett andetag till och vara 

rädd och skrämd är som hemska känslor av panik som resulterade i att inte vilja göra något som 

utlöste andnöd. Personer lärde sig leva med andnöd genom att inte göra något. 

 
You don’t think you’ll get it back again - like suffocation, frightened the life out of 
me…breath is more important than water. (O’Driscoll et al. 1999, s. 39). 

 
Personer upplevde känslor av att det enda som kunde göras var att klara av en vanlig dag. Per-

soner grät för att de bara kunde göra så lite i taget. Huvudmålet var att bibehålla livskvaliteten i 

största möjliga mån. Självförtroende och livskvaliteten ökade genom att kunna göra saker på 

egen hand. (Hately et al. 2003). 

 
The greatest improvements were found in patients’ ability to do what they wanted 
to do and in overall quality of life. (Hately et al. 2003, s. 414). 

 
I studien av Yardley, Davis och Sheldon (2001) beskrevs rädsla och oro för att inte veta vad det 

var och att inte veta om svulsten var malign eller inte. I Hately et al. (2003) beskrevs reaktioner 

vid diagnosen, exempelvis att vara arg för sättet som diagnosen framförts på, samt vara arg för 

att inte familjen fått vara delaktig. För personer innebar diagnosen trauma, personer plågades 

av att inte förstå diagnosen och varför detta drabbat just dem, vilket kunde leda till depression. 

Personer såg så stora förändringar i det dagliga livet och var beredda på att ge upp efter att dia-

gnosen givits.  

 
I never knew that cancer would take over your life … It’s like something with a 
mind of its own, and it tries to control you (Murray, Boyd, Kendall, Worth, Benton 
& Clausen, 2002, s. 3). 

 
Olika former av symtom som smärta, sömnsvårigheter, trötthet, depression, oro, aptitlöshet, 

slemhosta och dyspné förändrar det dagliga livet avsevärt. Detta visar sig i att ha svårigheter 

med att göra hushållssysslor, utföra egenvård samt att kunna planera aktiviteter. Trötthet upp-

levdes som det mest intensiva symtomet samt att andningssvårigheter var det främsta och vik-
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tigaste symtomet (Okuyama et al. 2001; Sarna, 1994; Tishelman, Degner & Mueller, 2000). I 

studien av Houston och Kendall (1992) upplevde personer trauma när symtom upprepade sig. I 

Ekfors och Petersson (2004) var plågor relaterade till aptiten ett vanligt problem som medförde 

ändrade matvanor. Personer beskrev upplevelser av smärta när de lade sig på behandlingsbrit-

sen, samt vid nysningar eller hostningar. De hade även funderingar om symtomet trötthet orsa-

kade upplevelser av fysisk oro. 

 
Now I have had some pain, so I, in principle, have been awake all day and night. 
(Ekfors & Petersson, 2004, s. 331). 

 
Ekfors och Petersson (2004) visar att allmän trötthet var känslor av svaghet i hela kroppen. 

Trötthet upplevdes som allmänna upplevelser, där mental trötthet upplevdes som att vara trött 

utan fysiska tecken. I en annan studie (Okuyama et al. 2001) framkom att trötthet inskränker på 

fysiska aktiviteter. Vidare i Ekfors och Petersson (2004) framkom att personer upplevde trött-

het som en fysisk upplevelse eller en kombination av fysisk och emotionell upplevelse. Trött-

heten upplevdes inte från specifika kroppsdelar, tröttheten kunde beskrivas som att knappt ha 

någon energi överhuvudtaget. Sarna (1994) beskrev att energiminskning var det vanligaste och 

största problemet relaterat till trötthet. 

 
My energy levels are taxed; why, I don’t know. I have to rest in between. You have 
to shave… you have to shop and get your hair cut, but, no, I haven’t been able to 
do that, and I don’t care that much. (Ekfors & Petersson, 2004, s. 331). 

 
 
Känslan av att tappa kontrollen, att bli beroende och uppleva förtvivlan var ofta frustrerande, 

detta medförde att svårigheter med att fortsätta sjukdomsarbetet. (Murray, Kendall, Boyd, 

Worth, & Benton, 2004). I två studier (Murray et al. 2002; Murray, Grant, Grant, & Kendall, 

2003) förklarade personer att det ofta svänger under en och samma dag, från hopp till förtviv-

lan. Försök gjordes att vara positiv, men frustrationen och ilskan tog ofta överhand. I Murray et 

al. (2004) framkom att personer ofta såg tillbaka på sitt liv och försökte förstå varför cancern 

uppstått, detta innebar känslor av skuld.  

 
It’s hard to explain how you feel really. It’s just you’re down, you’re out, you’re 
useless, and people are trying to help you and you’re now wanting people to help 
you sort of because you’re wanting to feel independent. (Murray et al. 2004, s. 42). 

 
I Cooley (1998) framkom att personer upplever att livskvalitet var relaterat till emotionella 

funktioner, psykiska symtom och funktionell status, därmed kan hälsorelaterad livskvalitet ses i 
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sexualiteten. O’Driscoll et al. (1999) fann att hjälp var nödvändigt för att bibehålla ett aktivt 

sexliv och problem kring sexualiteten upplevdes djupt oroande. 

 
His cancer and his breathing are affecting all parts of him not just his lungs; his 
breathing has been bad enough but because of his impotence he feel not like a 
complete man anymore. (O’Driscoll et al. 1999, s. 41). 

 
Personer upplevde rädsla och nedstämdhet vid funderingar på hur framtiden skulle bli, vilket 

kunde ses som ett hot. Personer var rädda för att bli beroende och förlora kroppsfunktioner, 

andra kände rädsla över hur det kommer att gå för familjen. Personer tyckte att det var bekym-

mersamt över att framtid, sjukdom och självständighet inte diskuterades (Hill, Amir, Muers, 

Connolly, & Round, 2003; Houston & Kendall, 1992). I en annan studie (Ekfors & Petersson, 

2004) upplevdes stress vid funderingar på hur sjukdomen och behandlingen förändrade framti-

den och därmed det dagliga livet.  

 
Thinking about the future, where the illness would take them, and whether the 
treatment might change the future was stressful. (Ekfors & Petersson, 2004, s. 
332). 

 
Två studier (Ekfors & Petersson, 2004; Sarna, 1994) visar att personer påverkades negativt av 

olika behandlingsformer. Att inte kunna sova på grund av smärta var ett problem som med-

förde oro och lättnad upplevdes genom att få prata med någon om behoven av sömn. Vanligt 

var stora problem med frekvent smärta, samt att smärtan var bestående och alltid lika smärtsam 

under hela behandlingstiden. Personer upplevde besvärligheter med tillfälliga magbesvär under 

behandlingen samt trodde att trötthet orsakades av smärtstillande läkemedel.  

 
They also say it’s common that you feel a little tired from this…Now, it’s not like 
I’m down on my knees because of this anyway, but you get a little sluggish from 
it. (Ekfors & Petersson, 2004, s. 331 ). 

 
Studier (Murray et al. 2002; Murray et al. 2003; Murray et al. 2004) visar att personer mådde 

sämre allt eftersom behandlingen fortskred, effekterna av biverkningar upplevdes som värre 

och längre. I en annan studie (Cooley, 1998) beskrivs att hälsorelaterad livskvalitet kan ses i 

behandlingsbiverkningar. Ekfors och Petersson (2004) beskriver att personer uttryckte rädsla 

över att försämras av sjukdom eller biverkningar.  

 
I just wanted to curl up in a ball and die, but I know that’s not the cancer. That’s 
the treatment. (Murray et al. 2003, s. 3). 
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Ovisshet och emotionell oro upplevdes under väntan på provresultat och att få starta behand-

ling. Diagnosen medförde aktiv behandling och sedan lång väntan för att se resultat. Att vänta 

dominerade emotionella och själsliga frågor, dessa frågor var något som behövdes följas upp 

och arbetas med. Personer var medvetna om att väntan mellan varje steg i vården kunde vara 

skadlig för prognosen. Personer beskrev att strålbehandling, kemoterapi och sjukhusvistelser 

dominerade livet. (Murray et al. 2002; Murray et al. 2003; Murray et al. 2004; Yardley et al. 

2001).  

 
I thought there would be something to follow up, even at a later date, once the 
treatment had finished. But seemingly, I’ve had all the treatment I can get, and 
now we just have to wait. (Murray et al. 2002, s. 3). 

 
Att ha funderingar kring döden och ibland föredra att dö  
I McCarthy, Phillips, Zhong, Drews och Lynns studie (2000) framgår att personer hellre före-

drog att dö än att tillbringa all tid i koma. Önskan att hellre dö än att vara uppkopplad till en re-

spirator, bo på ett vårdboende eller att tillbringa all tid i smärta och förvirring uttrycktes. I en 

annan studie av O’Driscoll et al. (1999) beskrevs andnöd som ett stort elände och att inte vilja 

leva om det fortsatte. I Houston och Kendall (1992) framkom att personer föredrog döden när 

livskvaliteten avtog.  

 
Quality of life can become so diminished that the patient may prefer death over 
life. (Houston & Kendall, 1992, s. 688). 

 
Flera studier (Murray et al. 2002; Murray et al. 2003; Murray et al. 2004; O’Driscoll et al. 

1999) visar att personer ofta hade undringar om döden och vad som komma skall. 

Framträdande var även att ha funderingar kring vad som gjorts i livet och vad som måste göras 

innan döden. Personer upplevde ofta oro och rädsla i samband med dessa funderingar. 

 
Sometimes I wonder, Is this the end? And then I think, what will death be like, you 
know? And will I know? And what will happen? Perhaps I don’t really want to 
know. (Murray et al. 2002, s. 3 ). 

 
Funderingar om hur döden kommer att bli var något som medförde stark oro och rädsla. Döden 

kändes som ett ständigt hot och funderingar kretsade kring om detta verkligen var slutet. Per-

soner ville ha raka och klara definitioner av sjukdomsprocessen för att kunna planera döden, 

detta för att hantera ökande oro och depression inför döden. Detta var en förutsättning för att 

kunna se utsikterna för lidandet och döden (Houston & Kendall, 1992; McCarthy et al. 2000; 

Murray et al. 2002; Murray et al. 2004). O’Driscoll et al. (1999) visar att självmordstankar var 
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utmärkande och att vara avundsjuk på döden. Somliga personer hade stora behov att prata om 

sjukdomen, medan andra hellre behöll det för sig själv. 

 
Well, I got the results back that afternoon and he said, ”I’m afraid it’s termi-
nal…” I got such a shock! It was like, as if he was talking about someone else be-
cause other than that. We were just absolutely gob smacked. (Murray et al. 2004, 
s. 41). 
 
The main thing is how long I’m going to live, when I’m going to die. I just keep 
that to myself. (Murray et al. 2002, s. 3 ). 

 
I Houston och Kendall (1992) framkom att det var utmärkande att uppleva rädsla för att få 

smärta i samband med döden. En annan studie (McCarthy et al. 2000) visar att personer upp-

levde mer smärta och förvirring inför döden. Murray et al. (2004) beskrev att rädsla, djup sorg 

och frustration över livssituationen upplevdes, samtidigt som personer funderade på om de 

kommer att dö.  

 
Fear of the process of dying is more prevalent than the fear of death itself be-
cause of the mysteries surrounding the dying process. (Houston & Kendall, 
1992, s 682). 

 
Att söka efter strategier för att kunna försöka leva som vanligt 
  
Andnöden påverkar alla aspekter i det dagliga livet. Att göra saker utanför huset begränsas 

också på grund av andnöd. Personer hade olika strategier i form av att de visste vad som utlöste 

andnöden och kunde därmed känna viss kontroll över andningen. Hately et al. (2003). I Ekfors 

och Petersson (2004) framkom att personer hade olika former av strategier för att minska eller 

eliminera känslan av trötthet. Det upplevdes befriande att ha strategier som reducerade eller tog 

bort tröttheten. Personer ansåg sig komma över mental trötthet genom att göra något som an-

nars skulle ha missats samt lära sig att uthärda tröttheten. Strategier för att övervinna trötthet 

kunde vara sådant som att ha roligt, vara aktiv eller slappna av. Personer ansåg sig även kunna 

övervinna trötthet genom att koncentrera sig på något annat där de pratade om vikten i att 

kunna slutföra ett projekt. Att behöva vila mycket för att orka var utmärkande, samt att 

tröttheten varierade i intensitet från dag till dag.  

 
I’ve had to slow down things, well, after a while. I’ve must take a break. I have to 
do that now as well. (Ekfors & Petersson, 2004, s. 332). 

 
Ekfors och Petersson (2004) beskriver vikten av att finna hjälpfulla strategier genom att organi-

sera behandlingssituationer så att livet kan fortsätta så smidigt som möjligt. Olika former av 
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strategier beskrevs, där acceptans av situationen ingick, att ta en dag i taget samt att försöka 

leva som vanligt. Att kunna fortsätta engagera sig i olika sociala aktiviteter var av stor vikt för 

att bibehålla ett så normalt liv som möjligt. 

 
Half of the respondents talked about home as a refuge and a way of distracting 
themselves from the hospital environment and their role as patients under treat-
ment for cancer. (Ekfors & Petersson, 2004, s. 331). 

 
Att behöva stöd och trygghet för att kunna hantera sjukdomen 
  
Studier (Ekfors & Petersson, 2004; Hately et al. 2003; Murray et al. 2004) visar att sociala re-

lationer var av stor betydelse för att kunna hantera situationen. Familj, vänner och vårdpersonal 

beskrevs som viktiga personer för att kunna klara behandlingen. Att hela tiden finna stöd, 

känna sig betydelsefull samt vetskapen om att inte vara ensam och övergiven dominerade. I 

Houston och Kendall (1992) hade personer stor rädsla för att bli övergivna och skiljas från sina 

kära. Yardley et al. (2001) beskrev att personer med lungcancer fann stor lättnad i att inse att 

de inte var ensamma i kampen mot lungcancern. I Murray et al. (2004) framkom att personer 

upplevde sig utanför familjen och socialt umgänge, vilket gav starka känslor av att vara 

värdelös. Hately et al. (2003) beskriver vikten i att få möjlighet till att uttrycka sorg och dela 

känslor vid de första vårdkonsultationerna, vilket medförde förtroende och ingav trygghet. 

Något betydande och framträdande i Hill et al. (2003) och Murray et al. (2003) var att ha någon 

att prata med om sjukdomen samt att vetskapen om att vårdpersonal fanns tillhands, medförde 

trygghet. I Murray et al. (2003) och Murray et al. (2004) beskrivs vikten av att kunna utföra re-

ligion. Att finna stöd och trygghet genom kyrkan, böner och genom att församlingsmedlemmar 

bad för dem var betydelsefullt. 

 
The oncology people, I mean, they get to know their patients so well, you know. 
They, they know them so well, don’t they? They’re great nurses and departments, 
eh, specialists…They’re so caring. (Murray et al. 2003, s.3). 
 
And I get out to the church my daughter comes every Sunday and takes me, be-
cause I can’t walk there anymore. All my life, even when I was in the army during 
the war, I would make every effort that I could to get there and that has always 
given me strength. (Murray et al. 2004, s. 43). 

 
I Murray et al. (2002) och Murray et al. (2003), framkom att personer med lungcancer ville ha 

hjälp med utrustning i hemmet, avlastningsvård, hemhjälp och smärtlindring, för att kunna till-

bringa så mycket som möjligt av sjukdomstiden i hemmet. I Ekfors och Petersson (2004) sågs 

hemmet som en tillflyktsort och vägen som avleder från sjukhusmiljön och rollen som patient. 
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Murray et al. (2002); Murray et al. (2004) och Yardley et al. (2001) beskriver att tydlig infor-

mation om diagnosen samt behandlingen var nödvändigt för att kunna känna trygghet, förtro-

ende och tillit i sjukdomen samt mot vårdpersonalen. Personer kände sig mer unika och inte 

som en i mängden genom att läkare gav rak och tydlig information. Hur informationen gavs var 

av betydelse för att kunna känna sig värdefulla och enastående med behållen värdighet. I stu-

dier (Murray et al. 2003; Murray et al. 2004; Yardley et al. 2001) beskrivs svårigheter med att 

inte kunna berätta för familjemedlemmar om diagnosen, för att inte oroa dem. Personer valde 

att behålla erhållen information om sjukdomen för sig själv eftersom det upplevdes svårt och 

ledsamt att prata om det. Cooley (1998) beskriver att livskvaliteten var relaterad till sociala 

funktioner. Sjukdomens biverkningar och behandling ansågs vara orsakande faktorerna till 

förlorad social status. 

 
The main issue is myself, dear. How long have I got? But I don’t say that to any-
body, I just keep that to myself. But that’s what I’m thinking. (Murray et al. 2004, 
s. 41). 
 
Believe it or not you coming is a relief for me. It’s somebody I can talk to not in 
the family…doesn’t matter what I say, I can’t upset you because you’re not emo-
tionally involved, but if I speak to my daughters, the tears starts and then I start 
and the day’s ruined…(Yardley et al. 2001, s. 383). 

 
Att acceptera sjukdomen och hysa hopp 
 
I Houston och Kendall (1992) framkom betydelsen av att ha förmågan att kunna se tillbaka på 

ett långt och fullt liv med många färdigheter. Detta medförde att personer tidigare kunde ac-

ceptera situationen, till skillnad från dem som fortfarande sökte mening i livet och hade oupp-

fyllda önskningar. Speciellt utmärkande var att vilja ta tillvara på upplevda minnen av relatio-

ner och händelser. Ett behov fanns i att vilja slutföra saker som påbörjats innan insjuknandet. 

Något som bidrog till att inte orka var att mentala tröttheten tog över, detta medförde att perso-

ner inte kunde göra så mycket som önskades. I en annan studie (Yardley et al. 2001) framkom 

att personer inte ångrade något och inte kände ilska över situationen, utan ansåg att de levt sitt 

liv färdigt. 

 
Patients need encouragement to express their feelings about leaving loved ones 
behind and plans or dreams that will remain unfulfilled while they attempt also to 
capture memories of relationships and stages of life that have already been ex-
perienced. (Houston & Kendall, 1992, s. 682). 
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Ekfors och Petersson (2004) diskuterade hoppet som en form av positiv känsla eller förhopp-

ning om förbättring i sjukdomen. Genom hoppet var personer mycket optimistiska, positiva och 

bestämda över att det skulle gå bra. I Murray et al. (2004) framkom svårigheter att hitta något 

hopp. Personer ansåg att hopp och förtvivlan ofta hörde samman, men ansåg sig ändå behöva 

ha hopp, mål och ambitioner för att i största möjliga mån bibehålla normal livskvalitet. Genom 

detta ansåg de sig trots allt kunna ge sig in i striden och bekämpa cancern. 

 
I am very optimistic and I have decided this will turn out well and that is the way 
it is going to be. (Ekfors & Petersson, 2004, s. 332) 
 
Don’t lie down, get up and fight it, ‘cause it can be beat and you’re the only per-
son that can beat it. (Murray et al. 2004, s. 42) 

 
Personer förnekade sjukdomen vilket ofta medförde ilska och förtvivlan inför situationen. Det 

framkom att kunna handskas med och acceptera den dödliga sjukdomen. Personer fick styrka 

genom att träffa andra som önskade lycka till och vetskapen att de led av samma sjukdom 

(Houston & Kendall, 1992; Yardley et al. 2001). O’Driscoll et al. (1999) och Hately et al. 

(2003) beskrev att diagnosen tar tid att bearbeta. Personer måste gå långsamt fram för att 

tillslut eventuellt kunna uppnå acceptans. Personer såg även fördelar med att kunna diskutera 

möjligheten att lära sig att leva med sjukdomen, trots att den alltid fanns där. Andra studier 

(Ekfors & Petersson, 2004; Murray et al. 2004) visar svårigheter i att lära sig att acceptera den 

nya rollen som cancerpatient. Det var lättare att lära sig acceptera den sjuka och/eller föränd-

rade kroppen. Viktigt var att kunna fortsätta att ge och ta emot kärlek trots sjukdomen.  

 
They talked at length about the trauma of being given diagnosis and the time it 
can take to work this through. Discussed the possibility of learning to live with it. 
(Hately et al. 2003, s. 414). 

 
Studier (Murray et al. 2002; Murray et al. 2003; Murray et al. 2004; Yardley et al. 2001) visar 

att personer försökte vara positiva trots vetskapen om att de kanske skulle dö och att leva på lå-

nad tid. Det beskrevs att hellre föredra att veta det värsta än att inte alls veta hur framtiden 

skulle se ut. Personer insåg att något var fel och att bara fanns två alternativ, antingen god eller 

elakartad cancertumör.  

 
Sometimes I just want to throw the best china at the kitchen wall, but then you just 
have to grit your teeth and get through it. (Murray et al. 2003, s. 2). 

 
Diskussion 
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Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva 

med lungcancer. Studiens resulterade i fem kategorier; att sjukdomen och behandlingen påver-

kar och förändrar det dagliga livet, att ha funderingar kring döden och ibland föredra att dö, att 

söka efter strategier för att kunna försöka leva som vanligt, att behöva stöd och trygghet för att 

kunna hantera sjukdomen, att acceptera sjukdomen och hysa hopp. 

 

Den första kategorin; att sjukdomen och behandlingen påverkar och förändrar det dagliga livet. 

Personer upplevde dyspné flera gånger per dag och andningen påverkade alla delar i personens 

liv. Dyspnén begränsade förmågan att fylla ut personers sociala roll. Detta resulterade i ilska 

och frustration. Vanligt var även att gråt, skratt och upphetsning var orsaker till attacker av 

andnöd som begränsade det dagliga livet, vilket ofta visade sig i att inte vilja göra något som 

utlöste andnöd. Detta överensstämmer med vad van der Molens (1995) studie resulterar i. 

Personer med avancerad cancer måste hela tiden leva med attacker av andnöd. Andnöden måste 

ses ur ett perspektiv där hjälpsamma interventioner är beroende på hur personen mår i övrigt. 

För att minska andnöd måste sjuksköterskan först och främst inrikta sig på personers 

upplevelser av oro och stress, vilket i sin tur kan leda till mildare grad av andnöd. Aktiviteter i 

det dagliga livet begränsas när andnöden tar över, vilket medför att personer måste prioritera 

vissa aktiviteter. 

 

Resultatet av denna studie visade att personer kände rädsla för att inte veta vad det är, där fun-

deringar kretsade kring att inte veta om cancern var malign eller inte. Att vara arg över sättet 

som diagnosen framförts, samt att vara arg för att inte familjen fått vara delaktig var framträ-

dande. Personer var beredda på att ge upp efter att diagnosen givits. I Halldórsdóttir och Ham-

rin (1996) framkommer att cancer medför rädsla, ovisshet och brist på kontroll. Personer har ett 

behov av att veta hur prognosen ser ut. Personer med cancer är oftast väldigt sårbara och käns-

liga och kan därför reagera på olika sätt när de väl får veta mer om sjukdomen. Kirk, Kirk och 

Kristjanson (2004) menar att sjuksköterskor måste bistå med information som personer och an-

höriga kan förstå. Att använda avancerade termer och fackspråk kan medföra svårigheter att 

hantera den information som givits. Att på ett rakt och ärligt sätt framföra information är det 

enda rätta, oavsett reaktioner. I litteraturstudien beskrev personer att det oftast svänger under 

en och samma dag, från hopp till förtvivlan. Känsla av att tappa kontrollen var vanliga 

reaktioner som ofta medförde frustration. 
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Resultatet visade att personer upplevde att hälsorelaterad livskvalitet sågs i sexualiteten. Perso-

ner behövde hjälp för att bibehålla ett aktivt sexliv. Detta stämmer överens med Lugtons (1997) 

studie, där depression, oro och sexuella svårigheter var utmärkande. Personer kände sig värde-

lösa och upplevde sig inte åtråvärda. 

 

I litteraturstudien framkom att personer påverkas negativt av olika behandlingsformer. Vanligt 

var sömnsvårigheter, smärta och trötthet. Behandling mot cancer medför svåra och påfrestande 

upplevelser för personer. Detta överensstämmer med vad Richardson och Ream (1996) fann i 

studien där trötthet var ett av det vanligaste och utmärkande symtomen i samband med be-

handling. Cancerrelaterad trötthet skiljer sig från den trötthet som friska personer upplever. 

Tröttheten är det första symtomet som personer med cancer upplever och som förvärras avse-

värt under behandling. 

 

Litteraturstudien visar att symtom relaterade till sjukdom och behandling påverkar personers 

funktion i det dagliga livet. I Wells, Murphy, Wujcik och Johnson (2003) framkom att smärta 

är ett symtom som har stor påverkan på fysiskt och emotionellt välmående hos personer med 

cancer. Hög grad av smärta och oro relaterat till smärtan visar sig interferera stort på personers 

dagliga liv. Smärta orsakade stora sömnsvårigheter och var en bidragande orsak till trötthet. 

Adekvat smärtlindring är av stor betydelse för att personer ska kunna fungera i det dagliga li-

vet. Sjuksköterskan måste som en viktig intervention hålla jämn och kontinuerlig smärtlindring 

för att kunna öka fysiskt och emotionellt välmående (Wells et al. 2003). Carson och Mitchell 

(1998) belyser ytterligare vikten i att sjuksköterskan måste få ökad förståelse för hur den en-

skilde personen upplever att leva med smärta. Sjuksköterskor måste vara mer öppna för hur in-

divider definierar smärtupplevelser eftersom smärta upplevs individuellt. Sjuksköterskor har ett 

ansvar att lära sig hur personen vill och föredrar att emotta medicinering och andra terapier. 

Personer i litteraturstudien upplevde biverkningar som värre och längre allt eftersom behand-

lingen fortskred. Rädsla över att försämras av sjukdom eller biverkningar var tydligt fram-

kommande. I Skalla, Bakitas, Furstenberg, Ahles och Hendersons (2004) studie framkommer 

att personer hade behov att få vetskap om behandling och biverkningar. Personer ville känna 

sig förberedda på vad som kommer att hända under tidens gång. Ingående information om hur 

behandling kommer att gå till och vad som kan förväntas är viktiga interventioner som sjuk-

sköterskan måste utföra, detta kan hjälpa personer att klara av behandling. Allt eftersom be-

handlingen fortskrider måste sjuksköterskan sätta sig in i personens tankar och funderingar, så 
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att hon lättare kan hjälpa personen att kunna känna livskvalitet trots svåra behandlingsbiverk-

ningar.  

 

Själsligt och andligt lidande förorsakas av upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld som 

människan erfar i relation till sjukdomen eller behandling. Dessa kan dels erfaras av patienten 

själv, dels uppstå pga. av en fördömande attityd från vårdpersonalen eller förorsakas av socialt 

sammanhang (Eriksson, 2001, s. 48). I litteraturstudien framgår att personer upplevde ovisshet 

och emotionell oro i väntan på provresultat och att få starta behandling. Att vänta dominerade 

emotionella och själsliga frågor, dessa frågor var något som behövdes följas upp och arbetas 

med. Personer såg ofta tillbaka på livet för att försöka förstå varför cancern uppstått, detta 

innebar ofta känslor av skuld.  

 

Den andra kategorin: att ha funderingar kring döden och ibland föredra att dö, resulterade i att 

personer ofta föredrog döden då livskvaliteten avtog i kombination med ökat beroende. Flera 

studier visar att sänkt livskvalitet i samband med att sjukdomssymtom såsom smärta och de-

pression tar överhand, gör att personer får stor önskan att vilja dö (Breitbart, 1994; Breitbart, 

Rosenfeld & Pessin, 2000; Chochinov, Wilson & Ennis, 1995). Betydelsefullt är att vården av 

personer som är döende baseras på kontinuerlig smärtlindring, eftersom smärta och därmed 

sänkt livskvalitet ger större önskan att vilja dö (Fine, 2001).  

 

I litteraturstudien var oro och rädsla framträdande upplevelser i samband med funderingar 

kring döden. Personer i livets slutskede hade funderingar kring den kommande döden, vad de 

uträttat i livet och vad som måste göras innan döden. Enligt Morris och Royle (1998) och 

Little, Jordens, Paul, Montgomery och Philipson (1998) var ovissheten påtaglig för hur den 

närmsta framtiden skulle fortskrida innan döden inträder. Denna dödsprocess resulterade i oro, 

rädsla och depressioner. I en studie Coyle och Sculco (2004) belyses situationer där personer 

uttrycker önskan om att få dö, där dödsprocessen är så mycket svårare än själva dödstillfället. 

 

I denna litteraturstudie framkom att döden kändes som ett hot och funderingar kretsade kring 

om detta verkligen var slutet. Utmärkande var även att personer hade självmordstankar och var 

avundsjuka på döden. Raka och klara definitioner av sjukdomsförloppet var önskvärda för att 

kunna planera döden. Detta styrks av Bolund (1985) som framhäver att personer med cancer 

som befinner sig i den dödliga fasen i sjukdomen har ökad risk för suicidförsök. Bolund (1985) 
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poängterar dock att få sätter tankarna i verket. Volker, Kahn och Penticuffs (2004) studie re-

sulterade i att personer önskade kontroll över döden. Hur, var och när döden kommer att äga 

rum är påtagliga bekymmer som medför stor osäkerhet. Volker et al. (2004) menar vidare att 

vårdpersonal måste vara medveten om cancerpatienternas ovisshet inför döden, genom att vara 

lyhörd inför personers önskemål och funderingar. Detta för att kunna bibehålla värdighet ända 

till döden. Enligt Kübler-Ross (1993) ska stor vikt läggas på att döende personer får möjlighet 

att själv bestämma var de vill tillbringa den sista tiden i livet. Den sista tiden innan döden ska 

vara så komfortabel och rogivande som möjligt. Kübler-Ross (1993) menar att vårdare till dö-

ende personer kan känna sig illa till mods av att handskas med döden. Den palliativa vården 

kräver bred utbildning för att kunna tillgodose personers och närståendes behov i livets 

slutskede. 

 

Den tredje kategorin: att söka efter strategier för att kunna försöka leva som vanligt, visar att 

personer hade olika strategier i form av att de visste vad som utlöste andnöden och kunde där-

med känna viss kontroll över andningen. Elliot et al. (1991) skriver att dyspné är ett av de mest 

skrämmande och påfrestande symtomet som personer kan uppleva. Känslan av dyspné kan en-

dast beskrivas av personen som upplever det. Personer kan ha olika former av strategier för att 

minska uppkomsten av dyspné. Dessa strategier kan utvecklas genom att personer lär sig vad 

som utlöser dyspné. Framträdande är att strategier som består i att vila och inte anstränga sig i 

onödan är betydelsefulla, liksom kunskaper om rätt andningsteknik. En person beskriver en 

strategi som består i att hellre ta bilen till affären än att promenera dit, för att undvika attacker 

av andnöd.  

 

Litteraturstudien visade att personer upplevde befrielse att ha olika former av strategier som re-

ducerade eller tog bort trötthet. Strategier kunde bestå i att ha roligt, slappna av eller vara aktiv. 

Tröttheten kunde variera i intensitet från dag till dag. I en studie av Magnusson, Möller, Ekman 

och Wallgren (1999) beskrivs att personer hanterar trötthet genom att undvika vissa aktivheter 

och göra sådant som man känner att man för tillfället orkar. Aktiviteter kan vara sådana som att 

läsa, lyssna på musik, laga mat och att lösa korsord. Att planera och förbereda sig fysiskt och 

mentalt inför aktiviteter är viktigt för att orka. Magnusson et al. (1999) skriver vidare att perso-

ner beskriver hur de är tvungna att lära sig nya strategier i syfte att minska tröttheten, där ett 

exempel är att sova under dagen. Sjuksköterskor måste ha kunskap om olika strategier som 

minskar graden av trötthet. Sjuksköterskan kan uppmuntra till självständiga aktiviteter, t.ex. 
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sådant som personer kan göra på egen hand för att bibehålla ett normalt liv och välmående som 

kan förbättra personers situation. Olika strategier som sjuksköterskan kan råda personer till är 

att vila ofta, planera dagens aktiviteter, delegera hushållssysslor samt att göra sådant som dis-

traherar dem från trötthetskänslan. Magnusson et al. (1999). 

 

I litteraturstudien framhävdes att personer ville finna strategier genom att organisera sitt liv så 

att det kunde fortsätta så smidigt som möjligt. Strategier bestod i att acceptera situationen, ta en 

dag i taget samt att försöka leva som vanligt. Duggleby och Wright (2004) beskriver hur en 

strategi för att minska trötthet är att ”slå av tankarna” genom distraherande tekniker. Duggleby 

och Wright (2004) skriver vidare om vikten i att kunna ”glömma bort” den egna kroppen för ett 

tag. Detta medför att personer lättare klarar av att hantera och leva med den ständiga tröttheten. 

Att behöva stöd och trygghet för att kunna hantera sjukdomen var den fjärde kategorin, som vi-

sade att sociala relationer var av stor betydelse för att kunna hantera den nya situationen. Carls-

son och Hamrin (1994) beskriver att socialt stöd från familj, vänner, släktingar och sjukvårds-

personal är viktigt för psykiskt välmående samt för överlevnad. I Tanaka, Iwamoto, Kaneyasu, 

och Petrini (1999) framkommer att personer som befinner sig i ett slutligt sjukdomsstadium 

och som har oavbrutet stöd och närhet av familjen, fortfarande kan känna styrka och uthållig-

het.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade stor rädsla för att bli övergiven och skiljas från sina kära. 

Personer fann stor lättnad i att inse att de inte var ensamma i kampen mot lungcancern. I en 

studie av Lugton (1997) beskrivs att personer med cancer behöver försäkran av nära och kära 

om att de kommer att finnas hos dem. De behöver närstående som emotionellt stöd, ett stöd för 

att bevara självförtroendet och vetskapen om att de finns hos dem som en trygghet och säker-

het. Kübler-Ross (1978, s. 136) menar att det inte går att hjälpa personer att känna menings-

fullhet i livets slutskede om inte familjen inkluderas. Anhöriga spelar en stor roll under perso-

nens sjukdomstid, anhörigas reaktioner bidrar en hel del till personens reaktion på sjukdomen.  

 

Av resultatet i litteraturstudien framgicks att personer uppskattade att vårdpersonal eller famil-

jemedlemmar alltid fanns tillhands som ett stöd. Framträdande i Tanaka et al. (1999) är att 

vårdpersonal måste avlasta de anhöriga så att de orkar och klarar av att vara det stöd som de 

önskar. Sjuksköterskor bör uppmuntra anhöriga att ägna stunder för sig själva så att de kan 

känna glädje att återkomma till personen som är sjuk och därmed orka finnas tillhands ända till 
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slutet. Enligt Kübler-Ross (1978. s. 138) kan sjuksköterskor göra mycket nytta genom att 

hjälpa anhöriga att vidmakthålla sund balans mellan önskan att vårda personen som är sjuk, 

samt att respektera anhörigas egna behov. Lugton (1997) menar att sjuksköterskan ska vara ett 

professionellt/formellt stöd samtidigt som att hon måste förstå och tillmötesgå personens behov 

och upplevelser på dennes befintliga nivå. Sjuksköterskan måste ha som mål att genom sitt stöd 

hjälpa personer med cancer att bibehålla styrkan att klara av och hantera kriser i sjukdomen. 

Strang, Strang och Ternestedt (2002) finner i en studie att situationen som anhörig eller bekant 

kan vara påfrestande, de har svårt att förstå den sjukes situation. Personer som inte är tvungna 

att bibehålla kontakt med den sjuke kommer med stor sannolikhet att dra sig undan från rela-

tionen, vilket innebär stora risker för att bli avskärmad från tidigare sociala liv. 

 

Denna litteraturstudie visade även behovet av stöd genom religion och tro. I en studie av Lind-

sey (1996) framkommer att personer lägger stor vikt vid andlighet och samhörighet som en 

form av stöd, detta är grundläggande faktorer för att uppleva hälsa trots sjukdom. I en studie av 

McClain, Rosenfeld och Breitbart (2003) påvisas att andlighet kan hjälpa personer med cancer 

att anpassa sig psykologiskt till sjukdomen. Det finns ett samband mellan andlighetens bety-

delse och hur den sjuke förmår sig uppleva mening med sitt liv. Personer kan välja att vända 

sig till religionen för att finna stöd i frågor och funderingar. Andra kan känna stöd genom and-

lighet och tro utanför en organiserad religion. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att tydlig information om diagnosen var nödvändigt 

för att kunna känna trygghet och tillit i sjukdomen, samt mot vårdpersonal. Hur informationen 

gavs var av stor betydelse för att kunna bibehålla värdighet. Beträffande informationstillfället 

visar Kirk et al. (2004) att sättet som diagnosen framförs på är av stor vikt för personen och 

dennes anhöriga. Vissa personer anser att de fått veta diagnosen för tidigt och utan att de bett 

om den. Hur läkaren formulerar sig och vilka ordval som används är något som är av stor bety-

delse. Kirk et al (2004) beskriver vidare att information kan vara svårt för personer att förstå. 

Sjuksköterskan har därför som uppgift att vid behov förtydliga given information. Hur ord for-

muleras verbalt och via kroppsspråk är viktigt att ta i akt för sjuksköterskan. Ett bra sätt är att 

sjuksköterskan ger personen och anhöriga tid att sitta ner och prata om given information. Stor 

vikt måste läggas på att personen och anhöriga förstår innebörden i diagnosen, förståelse måste 

finnas för att det kan ta tid att bearbeta igenom.  
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Litteraturstudien visade att personer hade svårigheter att tala med familjen om diagnosen, fun-

deringar, känslor och upplevelser, detta för att inte oroa dem. Enligt Lugton (1997) definieras 

emotionellt stöd som att kunna uttrycka bekymmer till någon. Utmärkande är att personer kän-

ner att de kan uttrycka sig bättre till vissa medan andra uteslöts. Detta överensstämmer med 

vad som framkommer i en utredning (SOU-rapport, 1 979:59, s. 74-75), där personer uppger att 

de inte vill tala om cancern. De döljer det med alla tänkbara medel, även människor som levt 

ihop under lång tid har ofta svårt att öppet tala om den enes cancersjukdom. Det fattas språk 

och styrka att kunna dela känslor och tankar om sjukdomen. Sjuksköterskan måste sträva efter 

en öppen kommunikation mellan samtliga parter. Utmärkande är att personer och anhöriga 

inom cancervården är mycket rädda för att ta upp frågor om sjukdomens orsak och vad som 

komma skall. Här har sjuksköterskan en viktig uppgift i form av att ta initiativ att samtala om 

känsliga frågor.  

 

Denna litteraturstudies sista kategori: att acceptera sjukdomen och hysa hopp, visade att perso-

ner ville ta tillvara på upplevda minnen av relationer och händelser. Upplevelser av att vilja 

slutföra ofärdiga saker som påbörjats innan insjuknandet var av stor betydelse. Detta visade sig 

vara svårt att genomföra på grund av att den mentala tröttheten många gånger tog över. Det tog 

tid för personer att bearbeta igenom diagnosen för att eventuellt kunna uppnå acceptans. Perso-

ner såg fördelar med att diskutera olika möjligheter för att lära sig leva med sjukdomen, trots 

att den alltid fanns där. En del tyckte att det var svårt att anpassa sig till den nya rollen. För att 

kunna slutföra ofärdiga saker och acceptera sjukdom, menar Antonovsky (1991, s 37-42) att 

personer måste ha en stark känsla av sammanhang (KASAM). KASAM är enligt Antonovsky 

(s 37-42) av betydelse för att uppnå acceptans. I begreppet KASAM finns det tre utmärkande 

komponenter som Antonovsky (s 37-42) kallar för meningsfullhet, begriplighet och hanterbar-

het. Dessa tre begrepp är oupplösligt sammanflätade med varandra. Om en person besitter 

dessa har hon större möjlighet att kunna acceptera livssituationen. Lindseys (1996) studie visar 

att personer kan se tillbaka på sjukdomen som en utmaning och inte som något omöjligt att lära 

sig leva med. Personer ser möjligheter till att göra förändringar i livet. Att leva med svår sjuk-

dom medför enligt Söderberg, Lundman och Norberg (1999), stora förändringar och 

konsekvenser. Personer beskriver att de har viss förståelse över vad som drabbat dem, vilket 

gör det lättare att acceptera sjukdomen. I Lindsey (1997) framkommer att förståelse för vad 

som drabbat personer gör det lättare att acceptera sjukdomen, samt att andra förstår innebär ett 

stort stöd. Vidare menar Lindsey (1997) att vårdpersonal ofta sätter mer fokus på sjukdomen i 
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stället för personens upplevelse av sjukdomen. Hon menar att fokus bör sättas på patientens 

upplevelse av att vara sjuk. För att kunna sätta fokus på personens upplevelse av sjukdom 

måste sjuksköterskan vara lyhörd för personens självständighet och val. 

 

Resultatet av litteraturstudien visade att hoppet var viktigt för att kunna känna optimism, posi-

tivism samt förhoppningar om förbättring i sjukdomen. Personer ansåg att behovet att hopp var 

nödvändigt för att i största möjliga mån behålla normal livskvalitet. I Duggleby och Wright 

(2004) beskriver personer hoppet som något mycket viktigt. Hoppet beskrivs som att inte be-

höva lida och få möjlighet till att leva den korta tid som är kvar. Enligt Bulsara, Ward och Jo-

ske (2004) är det betydelsefullt för personer att kunna fortsätta att behålla hoppet, men att sam-

tidigt kunna se och bemöta verkligheten i sjukdomssituationen.  

 

Resultatet i litteraturstudien framgicks av att personer försökte vara positiva samtidigt som att 

de inte visste om de skulle dö. De föredrog hellre att veta det värsta om cancern, än att inte alls 

veta hur framtiden skulle se ut. I Halldórsdóttir och Hamrin (1996) upplever personer i studien 

ovisshet genom hela cancerförloppet. Personer önskar mer definitiva svar på funderingar om 

situationen. Något som även kommer fram är att det upplevs som negativt att inte kunna följa 

och få veta mer om sjukdomens prognos. 

 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) beskrivs att användning av kvalitativ metod medför att sjuk-

sköterskan kan få ett inifrånperspektiv om hur människan fungerar, samt bredare insikt för hur 

den enskilde individen tolkar och upplever situationen. Trovärdigheten ökar eftersom personer 

är instrumentet och källan till kunskap och förståelse. Kvalitativ forskningsmetod kan med 

fördel implementeras av sjuksköterskan, då den vägleder och ger ökad kunskap som kan 

användas i praktiken. För att få validitet i kvalitativa studier krävs principfasta direktiv. Detta 

innefattar att läsaren ska kunna följa forskarens arbetsgång, från analysens start till slut 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-256).  

 

Litteraturstudiens begränsning kan bestå i att befintlig litteratur till analysarbetet bestod av 

både omvårdnads- och medicinska artiklar. Möjligt är att resultatet sett annorlunda ut om en-

bart omvårdnadsartiklar använts. Beaktande har tagits då vi granskat artiklarna utifrån perso-

ners subjektiva upplevelser. Vi har därför medvetet även granskat medicinskt inriktade artiklar. 

Refererade studier bestod i vissa fall av sekundär data, vilket kan ha medfört till ytterligare be-
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gränsning då grundstudierna var gjorda utifrån olika syften. Ytterligare en begränsning är an-

talet artiklar (n=14) som använts i denna studie, det är mycket möjligt att resultatet sett annor-

lunda ut om fler artiklar använts. Litteraturstudiens analys är baserad på enbart artiklar skrivna 

på engelska. I arbetet med att översätta och kondensera dem till svenska är det möjligt att in-

formation gått förlorad och att olika skiftningar i språket förbisetts.  

 

För att skapa trovärdighet i en kvalitativ studie använder sig forskaren av olika termer, 

bestående i rimliga fynd, följsamhet, bekräftbarhet samt överförbarhet (Holloway & Wheeler, 

2002, s. 254). Termen rimliga fynd ska kunna återfinnas i grunddata. Detta innebär att 

deltagare i studien ska kunna känna igen sig själv i forskarens resultat. Det påstås även att 

rimliga fynd är den viktigaste termen då det gäller bedömning av trovärdighet i kvalitativ 

forskning (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Följsamhet används inom den kvalitativa 

forskningen istället för reliabilitet. Följsamheten i en studie innebär att studiens resultat måste 

vara rätt och koncist samt att läsaren ska kunna gå tillbaka till ursprungsmaterialet (Holloway 

& Wheeler, 2002, s. 254). Bekräftbarhet är en bekräftelse på att resultatet överensstämmer med 

det insamlade materialet. För att bekräftbarhet ska finnas krävs att författaren inte blandar ihop 

egna slutsatser med fakta. Läsaren ska genom hela studien kunna finna vilken fakta som 

påståenden grundar sig på. Att kunna följa forskarens gång genom hela studien styrker 

bekräftbarheten och därmed trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). En kvalitativ 

studie går aldrig att upprepa, däremot kan den upprepas under liknande omständigheter och 

med liknande deltagare. Skillnaden är bestående i att det aldrig blir exakt samma resultat. I en 

kvalitativ studie innebär begreppet överförbarhet att fynden från ett sammanhang kan överföras 

till liknande situationer. Det som framkommer i ett sammanhang kan vara relevant i ett annat, 

för att tillämpa en säker forskning analyseras upplevelser utifrån det deltagare sagt. (Holloway 

& Wheeler, 2002, s. 254-255). 

 

Efter genomförd studie har vi beskrivit personers upplevelse av att leva med lungcancer och 

därmed de specifika förändringar och känslor som beskrivs utifrån personers subjektiva upple-

velser, vilket motsvarade syftet. Litteraturstudien har till avsikt att utveckla omvårdnadsveten-

skapen, samt medverka till större kunskap inom ämnet. Genom att ta del av denna litteraturstu-

die får sjuksköterskan ökad möjlighet att bemöta de problem, upplevelser och tankar som upp-

står i samband med lungcancer. Ytterligare styrkor är att resultatets brödtext förstärks med citat 

för att återigen anknyta och förstärka litteraturstudiens syfte, där personens inifrånperspektiv 
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sätts i fokus. Utifrån resultatet i litteraturstudien har vi funnit identiska upplevelser hos perso-

ner som lever med annan cancerdiagnos än lungcancer. Med detta som grund anser vi att litte-

raturstudien kan bidra med mycket kunskap till vårdpersonal, men även till personer med all-

mänt intresse om sjukdomen. Under arbetets gång har vi fått stor lärdom om cancer och de på-

frestningar som sjukdomen innebär. Detta är något som vi kommer att ha stor nytta av i yrket 

som sjuksköterska.  
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