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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, med dålig 

prognos och leder ofta till döden. Då bot inte längre är möjligt blir palliativ vård 

aktuellt. Detta betyder att patienten bör vara fri från smärta och plågsamma symtom, att 

man varken påskyndar eller skjuter upp döden och att döendet ska ses som en normal 

process. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med lungcancer 

i den palliativa fasen. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie (overview), 

baserad på empiriska studier inom det valda ämnet. Sökning skedde i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsycInfo.  Litteraturstudien grundades på tolv kritiskt granskade 

studier, både kvalitativa och kvantitativa, publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

Resultat: I resultatet framkom fysiska, psykiska, existentiella och sociala upplevelser. 

Resultatet presenterades med inspiration av Peter Strangs modell om 

symtomkontrollens betydelse i den palliativa vården. Diskussion: Resultatet 

diskuterades utifrån två fynd. Ett fynd var dyspné som upplevdes smärtsamt och 

förknippades med ångest och oro. Det andra fyndet var upplevelsen av förlust av olika 

slag. Slutsats: Svårt sjuka och döende patienter har rätt att bli vårdade av omsorgsfulla, 

medkännande och kunniga människor, som försöker förstå deras behov och som 

upplever det givande att hjälpa dem möta döden.  

 

Nyckelord: Lungcancer, palliativ vård, omvårdnad, patient, upplevelser.  



 

 

Living with lung cancer in the palliative 
stage   

 

Author: Camilla Borgqvist och Caroline Cloov 

Supervisor: Lena Wierup 

Literature review 

Date: 2011-06-09 
 

Abstract  

 
 

Background: Lung cancer is the fifth most common form of cancer in Sweden, with a 

poor prognosis and it often leads to death. As there is no cure, palliative care is applied. 

This means that the patient should not have to suffer from pain and agonizing 

symptoms. There is no affect that either hastens or postpones death and death should be 

considered as a normal process. Purpose: The purpose was to describe patients' 

experiences with regard to living with lung cancer in the palliative stage. Method: The 

study was performed as a literature overview, based on empirical studies within the 

chosen subject. Research was done using Cinahl, PubMed and PsycInfo databases. The 

literature study was based on twelve critically reviewed studies, qualitative and 

quantitative, published in scientific magazines. Results: Physical, mental, existential 

and social experiences emerged from the results. Results are presented, inspired by 

Peter Strang's model about the meaning of using system control in palliative care was 

used in the presentation of the results. Discussion: The result was based on two 

elements. A finding was dyspnea and was experienced painful and was associated with 

anxiety and worry. The second finding was the experience of loss of various kinds.    

Conclusion: Patients who are fatally ill and facing death have the right to be nursed in a 

caring, empathetic way by experienced people who understand their needs and can 

appreciate the rewarding to meet death.    
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BAKGRUND 
 
Att drabbas av lungcancer kan förändra livssynen och tillvaron totalt, inte bara för 

patienten utan även för familj, vänner och kanske arbetskamrater (Cancerfonden, 2011).  

Från den ena sekunden till den andra vänds livet upp och ned och patienten kan uppleva 

situationen som overklig. Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige 

och de vanligaste fysiska symtomen är hosta och andfåddhet vid vila eller lätt 

ansträngning (a.a). Sedan 1980-talet har sjukdomen minskat bland män samtidigt som 

den har ökat bland kvinnor. Anledningen till detta är att fler kvinnor än män röker 

(Socialstyrelsen, 2011). Insjuknandet i lungcancer är vanligast kring 70 års ålder och 

endast ett hundratal personer insjuknar varje år före 50-års ålder (a.a).  

 

Palliativ vård innebär att patienten måste ge upp förhoppningen om en botande 

behandling och inrikta sig på en lindrande behandling istället (Glimelius, 2005). 

Majoriteten av de som drabbas av lungcancer är i behov av palliativ vård redan tidigt 

efter diagnos, på grund av den ofta sena diagnostiseringen (Lövgren, 2009). Vården ges 

i samverkan med patienten och hans önskemål och behov ska respekteras (Reitan & 

Schölberg, 2003). Palliativ vård kan delas in i två faser (SOU, 2004). En tidig fas som 

inriktar sig på att förlänga livet och denna kan vara en längre period. Den senare fasen 

inriktar sig på att lindra symtom och att få patienten till att behålla sin livskvalitet (a.a). 

Sista tiden i livet är terminalvårdsperioden och avser i allmänhet en begränsad tid av 

enstaka veckor (Glimelius, 2005).  

 

Enligt WHO:s (2007) fyra hörnstenar inom palliativ vård är den första att lindra smärta 

och andra svåra symtom med hänsyn till patientens integritet och autonomi. Andra 

hörnstenen är samarbete mellan olika vårdteam som läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Tredje hörnstenen är kommunikation och relation mellan patient, 

anhöriga och personal, i syfte att främja patientens livskvalitet. Sista hörnstenen är stöd 

till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet (nationellaradetforpalliativvard.se). 

En modell om symtomkontroll av Peter Strang (2005) har som mål att integrera fysiska, 

psykiska, existentiella och sociala aspekter i vården. En god symtomkontroll håller 

döden på avstånd och möjliggör för patienten att kunna leva ett vardagligt liv, trots 

symtom. Det är viktigt att vara symtomlindrad och kunna fokusera på de förmågor som 

fortfarande är intakta (a.a). 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Sjuksköterskans ansvar inom palliativ vård är att bedöma, planera, åtgärda och 

utvärdera patientens omvårdnadsbehov (ICN, 2007). Arbetet ska ske enligt gällande 

lagar, författningar och riktlinjer gällande palliativ vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2005). Kunskap inom vårdyrket bör hela tiden uppdateras för att kunna utöva så bra 

vård och behandling som möjligt (Björneheim, Hynne & Kirkevold, 2002). För att 

kunna visa omsorg och ha förståelse för patientens situation bör vårdpersonal ha 

kunskap om patientens livsvärld, samt en insikt om att människor har olika upplevelser 

av sin värld (Birkler, 2007). Patienter i livets slutskede har rätt att bli behandlade som 

levande människor fram till döden (Qvarnström, 1993). Mötet med döden bör ske med 

värdighet, respekt och delaktighet av omsorgsfulla och medkännande människor som 

kan förstå patienternas behov (a.a) (se bilaga ett).  

 

Patienterna har rätt att välja vårdalternativ enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

1982). Numera finns det möjligheter till att få dö hemma, genom lasarettsansluten, 

sjukhusansluten eller primärvårdsansluten hemsjukvård (Reitan & Schölberg, 2003). De 

flesta patienter avlider i det egna hemmet eller på ett hospice (Edmonds & Karlsen, 

2001). Palliativ vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och med respekt för 

alla människors lika värde (HSL, 1982). Dock finns det stora skillnader i landet när det 

gäller överlevnad och tillgång till behandling vid lungcancer. Nationella riktlinjer för 

den palliativa vården håller på att utvecklas och beräknas vara klara sommaren år 2012. 

Dessa är en förutsättning för att vården följs upp på ett mer likvärdigt och säkert sätt 

(Socialstyrelsen, 2011). En av de högst prioriterade rättigheterna inom palliativ vård är 

att patienten oavsett vårdform ska få ett så värdigt avsked från livet som möjligt (SOU, 

1995:5).  

 

SYFTE  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

lungcancer i den palliativa fasen.   
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METOD  
 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie (overview), baserad på empiriska studier 

inom det valda ämnet och som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta för att 

redogöra vilken kunskap som finns inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). För att 

utföra studien användes Polit och Becks flödesschema som beskriver de olika stegen i 

en litteraturstudie (Polit & Beck, 2008) (figur 1).  

 

 

Figur 1. Flödesschema enligt Polit och Beck (2008).  

 

Urval 

Studierna avgränsades till empiriska studier skrivna på engelska, mellan åren 2000-

2010, detta för att litteraturen skulle vara så färsk och relevant som möjligt (Friberg, 

2006). Inklusionskriterier var både kvalitativa och kvantitativa studier, human samt män 

och kvinnor i alla åldrar. Exklusionskriterier var review studier samt de som inte hade 

patientperspektiv. Studierna valdes utifrån titel och abstrakt som antydde att innehållet 

svarade mot studiens syfte.  

 

Datainsamling 

Sökning skedde i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Sökord som användes var 

lung cancer, palliative care, nurs, patient perspectiv, lived experience, experience, 

psychosocial factors, terminal, symptoms, feeling, death, dying och end of life. Sökorden 

kombinerades på olika sätt för att få fram relevant material, med trunkering och boolesk 

sökteknik (Forsberg & Wengström, 2008) (se bilaga 2). Sökning efter MeSH-termer 

gjordes på Karolinska institutets hemsida. Dessutom gjordes manuella sökningar utifrån 
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relevanta studiers referenslistor, för att inte gå miste om andra lämpliga studier (a.a). 

Den manuella sökningen resulterade i en studie som redovisas i artikelöversikten av 

författarna (Tishelman, Petersson, Degner & Sprangers, 2007) (se bilaga 3).  

Analys 

Genomgång och granskning av de empiriska studierna skedde utifrån studiens syfte 

samt dess urvalskriterier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Willman & Stoltz 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier användes, för att bedöma 

kvaliteten (Willman & Stoltz, 2002) (se bilaga 4). Studierna lästes igenom av båda 

författarna för att få en inblick i vad de handlade om och för att finna likheter och 

skillnader. En gemensam diskussion fördes då materialet tolkades och jämfördes och på 

så sätt framkom fyra huvudteman med olika underrubriker. Resultatet kompletterades 

med några citat för att förtydliga texten och förhoppningsvis ge läsaren större inlevelse. 

Studiens syfte hölls hela tiden i minnet under analysens gång (Friberg, 2006). Vi 

inspirerades av Peter Strangs modell om symtomkontroll och resultatet presenterades 

utifrån den.  

 

Etiska överväganden  

Studier som valdes ut svarade mot syftet (se bilaga 3). De studier som inhämtat 

godkännande från etisk kommitté prioriterades då god etik är en viktig aspekt i 

vetenskaplig forskning som rör omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). I tre av de 

utvalda studierna stod det inte klart och tydligt att etisk kommitté var tillfrågad, men det 

verkade som att respondenterna deltagit frivilligt. Vi valde att ta med dem, då de 

svarade mot syftet och stämde överens med övriga studiers resultat.  
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RESULTAT  

Resultatet presenteras med inspiration av Peter Strangs modell om symtomkontroll och 

har kategoriserats enligt nedan:  

 

 
 

Figur 2. 

 

Fysiska upplevelser  

Dyspné  

Ett övergripande fynd var att dyspné upplevdes smärtsamt och förknippades med ångest 

och oro (Henoch, Bergman, Gustafsson, Gaston-Johansson & Danielson, 2008). Det 

vardagliga livet kunde påverkas av dyspné upp till 80 % och innebar att patienterna inte 

kunde göra varken fysiska eller psykiska ansträngningar (Henoch, Bergman, 

Gustafsson, Gaston-Johansson, Danielson, 2007, Tishelman, Petersson, Degner & 

Sprangers, 2007). ”I have no activities, it (dyspnea) controls me… It controls my life.” 

(Chan et al. 2007, s.6).  

Det framkom i en studie (Chan & Lopez, 2007) att olika faktorer som kunde påverka 

uppkomsten av dyspné var hunger, värme och kyla. Dyspné kunde upplevas som att det 

inte fanns tillräckligt med luft att andas, som att någon höll om bröstet hårt så att de inte 

heller kunde prata. Om de fått välja hade de hellre haft smärta än dyspné (a.a). ”Pain… 

it doesn’t matter to me … but dyspnea gives me much more discomfort… I told the 

doctor I can tolerate pain but not dyspnea… Dyspnea gives me too much 

suffering.”(Chan 2007, s.6).   
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Ett fynd var att de patienter som hade svår dyspné hade dödsönskan och 

självmordstankar (Chan et al. 2007). Någon ville ta livet av sig genom att hoppa från en 

hög byggnad och på så vis bli fri från dyspnén och smärtan som den förde med sig. En 

annan ville ta alla sina starka mediciner på en gång (a.a).  

 

Det framkom också att dyspné upplevdes svårt att beskriva med ord och då användes 

jämförelser. En patient beskrev det som att han just hade ”changing the tire”) (Chan et 

al. 2007, s.5) med det menades att han var så andfådd som om han precis hade bytt däck 

på bilen. En annan patient beskrev det som “It feels like a huge stone is pressing my 

chest… severe suffering. Even can´t speak a word… like someone holding my chest, 

couldn´t speak… severe suffering. At that moment, I couldn´t stand it…extremely tight 

over chest. I can’t breathe.” (Chan et al. 2007, s.5).  

 

Ett fynd i en studie (Edmonds & Altmann, 2000) var att dyspné förbättrades under den 

sista veckan i livet för de patienter som från början haft en lindrig form, men för de 

övriga patienterna så förvärrades den. De flesta patienter hade sina egna metoder för att 

lindra eller underlätta sina andningsbesvär, genom egna strategier eller traditionell terapi 

(Chan et al. 2007, Henoch et al. 2007). Att lyssna på avslappningsmusik och undvika 

sådant som förvärrade dyspnén upplevdes lindrande. En del av patienterna fick tala 

långsamt och andra hade djupandningsövningar. Några använde sig av örtmedicin och 

akupunktur. Dyspné problemen gjorde även att det upplevdes obehag från hals och mun 

och då kunde det hjälpa att dricka vatten eller äta varm soppa (Chan et al. 2007). Några 

patienter i studien upplevde att även om syrgas hjälpte mot andnöden så blev de 

inskränkta och kunde inte röra sig fritt, utan de var låsta till en maskin med slangar (a.a).   

 

Det framkom i en studie (Chan et al. 2007) att patienter med dyspné upplevde att de inte 

fick den undervisning i andningsteknik som behövdes och att sjuksköterskor gjorde för 

lite för att underlätta deras andning. Vidare visade det sig att patienter endast fått 

medicinsk hjälp för att underlätta andningen men detta räckte inte. De hade önskat få 

mer hjälp och information av sjuksköterskor (a.a). Många patienter upplevde dessutom 

att tillgången till stöd från specialiserade sjuksköterskor var dåligt (Krishnasamy, 

Wilkie, Haviland, 2001).  
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Smärta 

En annan fysisk upplevelse som framkom i studierna var smärta, som framförallt under 

den sista levnadsveckan var intensivare och närvarande nästan hela tiden (Bakitas, 

Ahles, Skalla, Brokaw, Byock, Hanscom, Doyle, Lyons, Hegel, 2008, Henoch et al. 

2008). Det visade sig att det fanns rädsla för smärta i livets slutskede. Fysisk smärta 

upplevdes svår och resulterade i att patienter även tappade aptiten och fick förvärrad 

andnöd (a.a). Upplevelsen av enbart smärta var mindre vanligt då andra symtom ofta 

upplevdes samtidigt (Borneman, Koczywas, Cristea, Reckamp, Sun, Ferrell, 2008).   

  

Trötthet  

I en studie (Borneman et al. 2008) framkom det att trötthet upplevdes som det 

dominerande fysiska symtomet. Även kognitiva och beteendemässiga förändringar 

upplevdes pga. den cancerrelaterade tröttheten (Hamilton, Butler, Wagenaar, Sveinson, 

Ward, McLean et al. 2001, Henoch et al. 2008). För patienten innebar tröttheten att den 

inte gick att vila bort och patienten var ständig trött. ”I don’t have any problem going in 

and lying down on the bed and having an hour’s sleep, be it 10 in the morning or two in 

the afternoon.”(Hamilton et al. 2001, s.194).  Vidare visade det sig att patienterna 

kunde lära sig hantera tröttheten genom att bevara energin, som att själv bestämma 

takten vid olika sysslor. Ett varmt bad visade sig vara en hjälpsam strategi för att samla 

ny energi (Hamilton et al. 2001). Ett fynd var att den ekonomiska situationen 

förändrades i samband med tröttheten, då det var uteslutet för patienten att sköta sitt 

arbete (Chan et al. 2007). I en annan studie (Krishnasamy et al. 2001) framkom det att 

patienter kunde uppleva bra livskvalitet trots fysiska symtom. Då deltagarna ombads att 

värdera sin livskvalitet på en skala från mycket dålig till mycket bra, svarade nästan 

hälften av patienterna mycket bra (a.a).  

Psykiska upplevelser   

Oro för framtiden  

Studier (Henoch et al. 2008, Henoch et al. 2007, Krishnasamy et al. 2001) visade att 

psykiska upplevelser var ångest, oro och depression. Detta tillsammans med sömnlöshet 

och oförmåga att koncentrera sig upplevdes nästan dagligen, men förvärrades vid livets 

slutskede (Henoch et al. 2007, Borneman et al. 2008). Metastaser och andra 

cancerformer skapade stark ångest inför framtiden. Tankar kretsade kring hur det skulle 
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gå för familjerna efter patientens död (Henoch et al. 2007, Sarna, Brown, Cooley, 

Williams, Chernecky, Padilla, Danao, 2005).   

 

En studie (Bakitas et al. 2008) visade att patienter ofta hade särskilda önskemål om den 

palliativa vården. Patienter tillsammans med läkare gjorde ofta upp en plan för att 

säkerställa att önskemålen blev uppföljda.  De som avlidit hade tidigare talat om sina 

önskemål för läkaren kring behandling vid livets slutskede (a.a).  

Mental trötthet  

En studie (Hately, Laurence, Scott, Baker, Thomas, 2003) visade att patienter som 

vilade några timmar om dagen orkade göra mer saker de mådde bra av och då upplevdes 

bättre livskvalitet. För att bättre kunna förstå tröttheten försökte de acceptera den 

(Hamilton et al. 2001). Vidare framkom det att om upplevelserna delades med andra i 

samma situation kunde det vara en hjälpande strategi. Relationer skapades med andra 

patienter och det upplevdes saknad efter patienter de inte sett på ett tag, samt sorg över 

de som avlidit (McCarthy & Dowling, 2009). Tröttheten påverkade förmågan att kunna 

ingå i ett normalt social liv (Hamilton et al. 2001). Detta tillsammans fick patienterna att 

uppleva psykisk trötthet. 

Existentiella upplevelser 

Förlust av livet 

Cancersjukdomen innebar förlust av livet (Sarna et al. 2005, Borneman et al. 2008, 

Hamilton et al. 2001). Patienter i livets slutskede upplevde det som att vara fast i en ond 

cirkel, att inte ha några val och att inte ha någon kontroll över situationen (McCarthy et 

al. 2009). Vissa önskade behandling som förlängde livet (Bakitas et al. 2008). Vidare 

framkom det att patienterna upplevde frustation, apati, oro, känslor av isolering samt att 

det blev ett avbrott i livet (Sarna et al. 2005, Borneman et al. 2008, Hamilton et al. 

2001). Däremot kunde meningen med att ha drabbats av lungcancer upplevas på olika 

sätt, som att det var en utmaning, en fiende, en förlust, eller ett straff (Sarna et al. 2005). 

Ofta upplevdes det svårt att tolerera emotionella symtom (Bakitas et al. 2008). En studie 

(Henoch et al. 2007) visade också att patienter ville ha förmågan att göra vad de ville, 

saker som gjorde dem glada och var meningsfulla. Att fokusera på nuet och meningen 

med livet var en förutsättning för att orka med vardagen (Borneman et al. 2008).  
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Sociala upplevelser 

Förluster 

Två studier (McCarthy et al. 2009, Hamilton et al. 2001) visade att patienterna upplevde 

förlust av att inte kunna arbeta och att behöva bli ekonomiskt beroende. Även förlust av 

drömmar, hopp, vänner och av sin tidigare roll inom familjen upplevdes. Förlust av det 

friska och sociala livet upplevdes av patienterna som dessutom sörjde förlusten av sin 

framtid och att behöva skiljas från familj och vänner (Mc Carthy et al. 2009, Sarna et al. 

2005, Borneman et al. 2008, Hamilton et al. 2001). Socialt umgänge blev svårt att 

upprätthålla då de ofta isolerade sig i hemmet eftersom det saknades energi till att gå ut. 

För dem som inte hade någon familj var den sociala biten ännu svårare (McCarthy et al. 

2009). Många patienter kände sig begränsade i att delta i fysiska aktiviteter då det inte 

längre fanns ork eller energi (Tishelman et al. 2007, Chan et al. 2007, Henoch et al. 

2007). Att gå på fester, spela bingo eller umgås med familj och vänner på restauranger 

fick upphöra helt eller ske mer sällan (a.a).  Detta ledde till att vänskapskretsen 

minskade.   

Familjerelationen  

En studie (Henoch et al. 2007) visade att patienterna ville kunna dela sina bekymmer 

med familjen och bli betraktad som vanligt av sina vänner. Det framkom att många 

önskade att de kunde varit mer självständiga istället för att vara så beroende av sin 

familj och några kände sig som en börda för familjen (Mc Carthy et al. 2009, Chan et al. 

2007). Ett fynd var att relationen mellan patient och anhöriga kunde förändras då 

familjen fick ta över allt fler hushållssysslor och trädgårdsskötsel (Hamilton et al. 2001). 

Vidare framkom det att familjemedlemmar utförde personlig hygien åt den sjuke och 

ibland lät familjen inte dem vara ensamma (Hamilton et al. 2001). Det fanns en önskan 

från patientens sida om att anhöriga skulle fortsätta leva ett normalt liv och att 

sjukdomen inte skulle ta över deras liv också (Mc Carthy et al. 2009). Det visade sig att 

en del patienter till en början upplevde att det inte fanns någon förändring eller påverkan 

på familjelivet (Chan et al. 2007). Vissa patienter satte upp en ”fasad utåt” för att inte 

visa sina negativa känslor och på så sätt skona sin familj (McCarthy et al. 2009).  

Studier (Chan et al. 2007, Henoch et al. 2007) visade att en bra familjerelation samt stöd 

från vänner upplevdes lindrande för patienten. Vissa menade att de skulle dö utan all 

hjälp och allt stöd de fick av sin familj (Chan et al. 2007). För många patienter blev det 
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viktigt att träffa barn och barnbarn regelbundet den sista tiden och detta kunde då 

minska panikattacker (Hately et al. 2003). Dock upplevdes det ångest vid tanken på att 

dö och lämna sin familj, då det var familjen som gav dem styrkan att kämpa vidare 

(Chan et al. 2007).    

 

Cancersjukdomen inverkade även på det sexuella planet (Chan et al. 2007, Hately et al. 

2003). Ett fynd var att många kände sig närmre sin partner men uppgav att de inte 

längre hade samlag (Hamilton et al. 2001). Trots detta hade intimiteten förbättrats,”It’s 

like we are in this together… but the intimacy has been great… a lot more closeness and 

hugging and touching and affection” (Hamilton et al. 2001, s.194).   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden var en litteratursammanställning av vetenskapliga studier (Forsberg & 

Wengström, 2008) och krävde inget tillstånd av någon etisk kommitté (Forsman, 1997). 

Sökning skedde i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo, då dessa är relevanta och 

berör forskning inom omvårdnad (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Inledningsvis 

började sökningarna brett och resulterade i 200-300 träffar, sedan arbetade vi 

systematiskt och smalnade av sökningarna till ganska få antal träffar (se bilaga 2). 

Sökningarna resulterade i tolv empiriska studier där innehållet svarade till syftet (se 

bilaga 3).  

 

Någon specifik åldersgrupp inkluderades inte då lungcancer kan drabba alla människor, 

men drabbar främst äldre, samt rökare. För att få fram så aktuella studier som möjligt 

utgick materialet endast från studier mellan åren 2000 till 2010, då forskning ideligen 

förnyas (Forsberg & Wengström 2003). Studier som inte fanns att tillgå i fulltext 

beställdes via Kristianstad högskolas bibliotek. De studier som ansågs relevanta 

granskades för att erhålla ett tillförlitligt resultat (Polit & Beck, 2008). Willman & Stoltz 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier användes, för att bedöma 

kvaliteten (Willman & Stoltz, 2002).  

 

Då sökorden dying, death och lived experience användes resulterade det inte i några 

träffar. Vilket kanske kan förklaras av att patienterna ofta är så sjuka att de inte orkar 
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vara med i studier eller hinner slutföra studier då deras framtid är begränsad. I den 

livssituation patienten befinner sig i är det ett etiskt dilemma att bevara autonomin, men 

värdighet ska alltid behållas. I någon studie har patienterna avlidit och anhöriga har 

svarat på intervjuer. Detta kan ha påverkat resultatet men togs med ändå då de var 

relevanta till syftet. Endast studier skrivna på engelska inkluderades, vilket betyder att 

studier på andra stora språk automatiskt exkluderades. De utvalda studierna var skrivna i 

Sverige, Kina, USA, Irland och England. Resultatet kan ha påverkats av 

översättningssvårigheter samt feltolkningar, men för att minimera den risken läste båda 

författarna igenom studierna flera gånger, använde en engelsk ordbok samt diskuterade 

innehållet i dem.  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av lungcancer i den 

palliativa fasen. Upplevelser visade sig vara av fysisk, psykisk, existentiell och social 

karaktär. Resultatet i studien visade att många av de upplevelser patienter hade följde 

dem från början av sjukdomen och in i den terminala fasen.  

 

Ett av de övergripande resultaten var att patienterna upplevde dyspné. Det var 

smärtsamt och förknippades med ångest och oro (Henoch et al. 2008, Tishelman et al. 

2007, Chan et al. 2007, Edmonds et al. 2000, Sarna et al. 2005, Bakitas et al. 2008). 

Detta styrks av Ericson et al. (2008) som menar att graden av andningssvårighet beror 

på hur avancerad sjukdomen är. Dessa problem bör tidigt observeras och åtgärdas 

eftersom nedsatt andningsförmåga framkallar både oro och ångest. Enligt resultatet 

kunde det vardagliga livet påverkas av dyspné upp till 80 %, vilket innebar att de inte 

kunde utöva något som var fysiskt eller psykiskt ansträngande (Henoch et al. 2007, 

Tishelman et al. 2007). De flesta patienter hade sina egna metoder för att lindra och 

underlätta andningsbesvären (Chan et al. 2007, Henoch et al. 2007). Vidare visade det 

sig att patienter med dyspné som krävde syrgasbehandling fick ett begränsat liv, då de 

blev bundna till syrgastuben (Chan et al. 2007). Ett oväntat resultat var att det i en studie 

(Edmonds et al. 2000) framkom att de som hade mild dyspné från början av sin 

sjukdom, fick förbättrade andningsbesvär under sista veckan i livet, men för de övriga 

så förvärrades den. Tänkbara orsaker till detta kan vara att patienterna hade bra 

läkemedelsbehandling mot andningsproblemen, eller att andra fysiska upplevelser tog 

överhanden. I resultatet framkom även att patienterna upplevde dyspné värre än smärta 
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(Chan et al. 2007). Enligt Qvarnström (1993) bör anhöriga och vårdpersonal 

uppmärksamma och lyssna till patientens smärtbeskrivning och registrera 

smärtbeteendet. Smärtbehandling av patienten bör pågå fram till döden utan uppehåll. 

Konsekvensen av ett uppehåll kan innebära att patienten får smärtgenombrott och 

abstinenssymtom (Werner, 2003). En orsak till varför dyspné upplevs värre än smärta 

kan vara att sjuksköterskan behandlar smärtan med läkemedel men att dyspnén är 

svårare att behandla. Om sjuksköterskan inger lugn och trygghet kan det vara en faktor 

som har verkar positivt på patientens andningsproblem, då vi anser att andnöd bidrar till 

ökad oro och oron bidrar till ökad dyspné. Detta styrks av Hynne (2002) som menar att 

sjuksköterskan står i nära kontakt med cancerpatienten i livets slutskede och inger 

trygghet för både patient och anhöriga då de blir sedda, bekräftade och visas omtanke 

(a.a). Sjuksköterskan har en viktig uppgift till patienter med dyspné och det är att lära ut 

rätt andningsteknik för att underlätta andningsbesvären.  

 

Andningsproblem som patienter med cancersjukdom kan uppleva, kan jämföras med 

problem som uppkommer i samband med kronisk obstruktiv lungsjukdom. KOL innebär 

att det hela tiden är svårt att andas och uppkommer främst pga. rökning. Fysiska 

upplevelser är snarlika vid KOL och lungcancer som exempelvis långvarig hosta 

(Ericson et al. 2008). Det fysiska välbefinnandet för patienter i livets slutskede är 

oerhört betydelsefullt för att de ska kunna leva fram till sin död (Brattgård, 2005).   

 

Resultatet visade att patienter med lungcancer i livets slutskede kunde uppleva förluster 

på olika sätt. Det handlade både om fysiska, psykiska, existentiella och sociala aspekter. 

Det var förlust av arbete, drömmar, hopp, vänner och av sin tidigare roll inom familjen 

och det upplevdes sorg kring förlusten av sin framtid och att behöva skiljas från familj 

och vänner (McCarthy et al. 2009, Sarna et al. 2005, Borneman et al. 2008, Hamilton et 

al. 2001). Patienterna upplevde förlust av att inte längre kunna göra sysslor som tidigare 

ansågs självklara, som att resa, promenera eller att kunna äta själv och detta styrks av 

Carlsson (2007) som menar att patienter med cancersjukdom blir socialt isolerade och 

får allt svårare att hantera sitt vardagliga liv. Johan Cullberg (2003) beskriver förlust 

som något konkret eller abstrakt. Något som är laddat med psykiskt engagemang och 

har ett värde för människor. Det kan röra sig om ett hot om förluster av olika karaktär. 

Ett hot om att förlora sitt liv, sina kroppsfunktioner, sin familj samt att inte längre få 

vara med (a.a). Detta styrks av Qvarnström (1993) som menar att cancersjukdomen och 
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de eventuella behandlingar patienten utsätts för sakta bryter ner den kroppsliga 

funktionen hos patienten och detta kan medföra att patienten får svårigheter att mentalt 

behålla känslan av ”vem man är”.  

 

Förlust vid cancersjukdom kan liknas vid andra tillstånd som förlust vid stroke. De som 

drabbas av stroke kan bli handikappade och måste då anpassa sitt liv efter det. 

Påklädning, måltider och dagliga aktiviteter kan ta längre tid för patienten, beroende på 

förlust av kroppsfunktion. Sjuksköterskans arbete blir att hjälpa både patient och 

anhöriga att göra det bästa av situationen. Patienter i livets slutskede får lära sig att leva 

ett liv som sjuk och den nya rollen blir patient. Svåraste är kanske att hantera förlusten 

av själva livet och försöka acceptera tanken på att döden närmare sig. En del patienter 

hoppas in i det sista på bot och bättring medan andra har reflekterat, funderat och 

accepterat sitt öde (Carlander & Carlander, 2004). Det viktigaste är att patienten möts 

med empati och respekt från vårdpersonal (a.a). Många känner inte till hur 

dödsprocessen går till och då kan vårdpersonal ge både patient och närstående möjlighet 

att samtala kring döendet och döden och de emotionella behov som kan uppkomma 

(Qvarnström, 1993).  

 

Många patienter kände sig begränsade i att delta i fysiska aktiviteter då det inte längre 

fanns ork eller energi (Tishelman et al. 2007, Chan et al. 2007, Henoch et al. 2007) och 

som Virginia Henderson skriver så innebär sjuksköterskans arbete att hjälpa patienter 

med åtgärder som var självklara, då han var frisk. Åtgärder som främjar hälsa, 

tillfrisknande eller en fridfull död. Att kunna andas normalt, äta och dricka samt att få 

vila och sova (Henderson, 1982). Förlust av det sociala livet kan innebära att patienten 

känner att han kommer närmre döden. Han tvingas mot sin vilja att välja bort sådant 

som tidigare varit ett självklart alternativ. Sjuksköterskor kan då erbjuda patienten hjälp 

med detta bl.a. genom förslag på andra sysselsättningar som kanske kan höja 

livskvaliteten för patienten.  

 

Enligt resultatet blev det viktigt att träffa nära och kära den sista tiden (Hately et al. 

2003). Genom att erbjuda anhöriga att närvara när patienten orkar med besök, kan 

upplevelsen av förlust minska för patienten och detta är ett sätt att behålla god 

livskvalitet.  
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Vårdpersonal kan erbjuda patienter att skriva livsmemoarer om sådant som kan hjälpa 

honom att minnas händelser tidigare i livet. Att skriva ner händelser i livet kan vara ett 

sätt att bearbeta den emotionella förlusten av livet men även ett sätt att skriva av sig och 

dessutom lämna ett minne till de efterlevande. Detta kan leda till ett stegvis 

accepterande för patienten, att livet är på väg mot sitt slut. Patienten bör förlika sig med 

att han förlorar olika förmågor och försöka uppskatta den hjälp som fås inom den 

palliativa vården. ”Döden är inte den största förlusten i livet. Den största förlusten är 

det som dör inom oss medan vi lever” (Sharma, 2009, s. 1). och utan engagemang kan 

man inte uppleva förluster (a.a). Förluster sörjer man och för den som är sjuk blir sorgen 

mer påtaglig (Fridegren et al. 2001). Svårt sjuka patienter får hela tiden anpassa sig till 

nya förändringar, både fysiska, psykiska, existentiella och sociala. ”Sorg är det pris 

man får betala för kärlek” (Strang, 2005, s.91). 

 

En god vård kräver emotionella insatser från vårdpersonal och det kan vara psykiskt 

påfrestande att vårda döende patienter (Qvarnström, 1993). Dock anser vi att arbetet kan 

vara både berikande och utvecklande, på så sätt att sjuksköterskan är med under 

patientens sista tid i livet och hjälper till att göra den till något fint. Dessutom skapar 

sjuksköterskan en relation till anhöriga. Att förstå att varje människa är unik och att 

patienten själv har en oersättlig erfarenhet, är något som sjuksköterskan kan bära med 

sig i sitt arbete. Vi anser att sjuksköterskor bör hjälpa patienter att behålla ett positivt 

synsätt, försöka använda humor i vardagen och få patienten till att uppleva stöd och 

uppmuntran.  

 

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att hon ska se till hela människan 

och tillgodose patientens önskemål, vilket då skapar trygghet och tillit hos honom 

(Socialstyrelsen, 2005). Ett professionellt förhållningssätt i dödens närhet innebär att vi 

som blivande sjuksköterskor bör ha reflekterande förmåga, självkännedom, empati och 

självdisciplin. En professionell hållning innebär också en ständig strävan att 

yrkesutövningen styrs av patienten (Holm, 2003).  

 

Att rekrytera patienter i studier inom palliativ vård är ofta svårt pga. det stora bortfallet, 

detta kan undvikas om motsvarande uppgifter kan fås från andra källor än patienten, 

exempelvis läkare (Petersen, Larsen, Pedersen, Sonne & Groenvold, 2006). Det har 

dock visats att det var stora skillnader mellan läkares bedömningar och patienters egna 
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erfarenheter (a.a). En konsekvens till detta kan då vara att patienten inte får den vård 

han behöver sin sista tid i livet. Det finns behov av vidare forskning inom detta område 

för att patienterna ska få så bra avslut på livet som möjligt. Utan professionell forskning 

avstannar vården (Carlander et al 2004).  

 

Slutsats 

Patientens livskvalitet är oerhört betydelsefull den sista tiden i livet. Personal inom 

palliativ vård bör hjälpa dem uppnå god livskvalitet t.ex. genom att lindra besvär som 

dyspné och erbjuda meningsfull sysselsättning. Både personal och anhöriga bör låta 

patienten få prata om sin ångest och oro, då detta kan hjälpa honom att lättare kunna 

handskas med sitt öde. Personalen bör fokusera på det friska och inte enbart på döden. 

Om patienten har bra fungerande symtomlindring inom kategorierna fysiskt, psykiskt, 

existentiellt och socialt, så fungerar den psykosociala tillvaron bättre. Ökad kunskap om 

patienters upplevelser vid lungcancer inom palliativ vård behövs för att kunna ge 

professionell omvårdnad och ytterligare forskning kan vara betydande för hur patienter 

upplever den sista tiden i livet. Genom att beskriva patienters upplevelser inom den 

palliativa fasen, kan det ge en djupare förståelse för personal som vårdar dessa 

människor och omvårdnadsarbetet får då högre kvalitet. Svårt sjuka och döende 

patienter har rätt att bli vårdade av omsorgsfulla, medkännande och kunniga människor, 

som försöker förstå deras behov och som upplever det givande att hjälpa dem möta sin 

död. Vår förhoppning är dock att dessa upplevelser kommer att minska i framtiden då 

människor blir mer medvetna om vilka skador rökning orsakar och vilket lidande detta 

medförför både för den drabbade, de anhöriga och de närstående.   
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Bilaga 1  
 

Den döendes rättigheter 

 Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa fram till min död 

 Jag har rätt att upprätthålla hoppet oavsett om målet för detta förändrar 

sig  

 Jag har rätt till vård och omsorg från dem som upprätt- håller mitt hopp 

även om det förändrar sig 

 Jag har rätt att ge uttryck för mina känslor om min förestående död på 

mitt eget sätt • Jag har rätt att delta i avgöranden som gäller min egen 

vård  

 Jag har rätt att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård även om 

målet inte längre är bot utan välbefinnande  

 Jag har rätt att inte dö ensam 

 Jag har rätt att vara fri från smärta 

 Jag har rätt att få ärliga svar på mina frågor  

 Jag har rätt att inte bli förd bakom ljuset  

 Jag har rätt att få hjälp av och för min familj att acceptera min död 

 Jag har rätt att få dö i frid och med värdighet • Jag har rätt att behålla 

min individualitet och inte fördömas för mina avgöranden om de går emot 

andras uppfattningar  

 Jag har rätt att samtala om och ge uttryck åt mina religiösa och/eller 

andliga upplevelser  

 oavsett vad de betyder för andra  

 Jag har rätt att förvänta att den mänskliga kroppens okränkbarhet 

respekteras efter döden 

 Jag har rätt att bli vårdad av omsorgsfulla, medkännande, kunniga 

människor som försöker förstå mina behov och som upplever det givande 

att hjälpa mig till att möta min död”. 

Ur Vår Död av Ulla Qvarnström. Almqvist och Wiksell. (1993). s.189.   

 

 



 

 

 

Bilaga 2   

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
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Begränsningar Typ av sökning 

(t.ex. fritext, 

abstract, 
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term) 
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exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  
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2000-2010, Human, 

English, Peer reviewed. 

 

Abstract 2 Inte relevant.  0 

 

110411 

PubMed Lung cancer AND Palliative 

care AND Experience AND 

End of life AND 

Symptoms. 

The last 10 years, Human, 

English. 

Title/Abstract 4 Inte relevant  3, 4 

 

110411 

PubMed Lung cancer AND 

Terminal* AND Patient* 

The last 10 years, Human, 

English. 

Title/Abstract 2 Saknade metod & 

resultatavsnitt.  

0 



 

 

AND Feeling*  Inte relevant.  

 

 

 

110414 

 

PsycInfo Lung cancer AND Patient 

perspectiv* AND Nurs* 

AND Palliative care. 

2000-2010, Human, 

English, Peer reviewed. 

Anywhere  

Abstract (the 

second one)  

2 Fel perspektiv. 

 

 

 

0 

110429 

 

Cinahl Palliative care AND Death 

AND Patient AND 

Experience AND Lung 

cancer. 

English, Human 2000-

2010.  

Abstract 3 Fel perspektiv. 

Review studie.  

0 

110512 

 

PubMed Lung neoplasms AND Life 

change events AND 

Emotions AND Terminally 
III.  

English, Human, the last 

10 years. 

MeSh-terms 0  

 

 

0 

 

110512 

 

 

 

PubMed Lung neoplasms AND Life 

change events. 

English, Human, the last 
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Artikelöversikt 

Författare 
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År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Henoch I, 
Bergman B, 

Gustavsson M, 

Gaston-Johansson 

F, Danielsson E. 

Sverige. 

2008. 

 

Dyspnéa 
experience in 

patients with lung 

cancer in 

palliative care. 

Att undersöka 
patienters 

upplevelse av 

andningsbesvär 

vid lungcancer i 

den palliativa 

fasen.  

151 patienter tillfrågades att 
vara med i studien. 105 

patienter av dessa deltog. 

Frågeformulär, mätningar 

och intervjuer. 

Etisk kommitté tillfrågad. 

Den insamlade datan 
från formulär och 

intervjuer presenteras i 

diagram och 

beskrivande statistik. 

 

50 % av patienterna upplever 
andningsproblem i olika 

intensitet. Intensiteten är 

olika beroende på andra 

symtom såsom ångest, 

smärta och trötthet. 

Sidofynd visar att det är 

svårt att göra en studie på 

patienter i palliativ fas pga. 

stort bortfall av naturliga 

anledningar. 

 

Bra kvalitet. 
Svarar mot syftet. 

Chan, C. Lopez, 

V.  
Kina. 

2007. 

 

Perceptions of 

dyspnéa and 
helpful 

interventions 

during the 

advanced stage of 

lung cancer: 

Chinese patient’s 

perspectives. 

Att beskriva 

upplevelser av 
dyspné och vilka 

åtgärder som kan 

underlätta för 

patienter med 

lungcancer i 

palliativ fas. 

11 patienter deltog i 

intervjuer som band 
inspelades. Frågorna 

handlade om dyspné. 

Etisk kommitté tillfrågad. 

Kvalitativ och 

deskriptiv design. 
Forskarna letade efter 

olika samband, mönster 

och ev. skillnader. 

Datan lyssnades på, 

skrevs ner och 

sorterades. 

 

Patienterna hade svårt att 

beskriva med ord hur dyspné 
upplevdes. Flera olika 

aktiviteter räknades upp som 

orsak till att trigga igång 

dyspnén bl.a. gå i trappor, 

oro/ångest och extremt väder 

etc. 

Bra kvalitet, men 

ganska få 
deltagare.  



 

 

Bakitas, M. 

Ahles, T A. 

Skalla, K. 

Brokaw, F C. 

Hanscom, B. 

Lyons, K D. 

Hegel, M T.  

USA. 

2008. 

Proxy 

perspectives 

regarding End-of-

life care for 

persons with lung 

cancer 

Att mäta 

kvaliteten på 

patienters 

upplevelse av 

sista tiden i livet. 

125 ombud till avlidna 

patienter deltog i en 

undersökning per telefon. 

Enkätstudie. 

Undersökningen 

handlade bl.a. om 

symtom som cancer 

patienterna kunde ha i 

livets slut skede. 

Majoriteten av patienterna 

dog i hemmet. De flesta 

patienterna hade någon form 

av både fysiska och psykiska 

symtom. 

Medelkvalitet, 

saknar etisk 

kommitté. Inte 

patienterna själva 

som svarat.  

Edmonds, P. 

Altmann, D.  

USA. 

2000. 

Is the presence of 

dyspnéa a risk 

factor for 

morbidity in 

cancer patients? 

Att undersöka om 

förekomsten av 

dyspné ökar eller 

minskar den sista 

veckan i livet. 

Sex multiprofessionella 

hemvårds team deltog i 

studien. Alla hade extra 

utbildning inom palliativ 

vård.  

Datan samlades in 

under en sex- månaders 

period från 756 

personer. Av dessa dog 

508 under denna 

period. Mätinstrument 

A STAS användes. 

De som hade lindrigare 

dyspné förbättrades den sista 

veckan i livet. Ingen 

association hittades 

angående förekomst av 

dyspne och överlevnad. 

Medelkvalitet, då 

den inte var etiskt 

granskad. 

McCarthy, I. 

Dowling, M.  

Ireland. 

2009. 

Living with a 

diagnosis of non-

small-cell lung 

cancer: Patient’s 
lived experience. 

Att undersöka 

patienters 

upplevelse av att 

leva med Icke 
botningsbar, Icke 

småcellig lung 

cancer.  

Deltagarna blev tillfrågade 

via brev om de ville delta i 

studien. De sex deltagarna 

står beskrivna med namn i 
studien. Etisk kommitté 

tillfrågad. 

Intervjuer med 

patienter som varade 

mellan 45-60 min 

Alla deltagare pratade om 

förluster av olika slag och 

om deras kroppsliga 

förändringar. Det var viktigt 
att inte bli en börda för 

anhöriga och att de ville att 

de anhöriga skulle leva som 

vanligt. 

Bra kvalitet.  



 

 

Hately, J. 

Laurence, V. 

Scott, A. Baker, 

R. Thomas, P.  

England. 

2003. 

Breathlessness 

clinics within 

specialists 

palliative care 

settings can 

improve the 

quality of life and 

functional 

capacity of 

patients with lung 

cancer. 

Att undersöka om 

patienternas 

copingstrategier 

hjälper bättre vid 

andnings- 

problem än 

mediciner. 

30 patienter fullföljde 

studien. Patienterna träffades 

under tre olika tillfällen som 

varade i ca 90 minuter under 

en period på sex veckor. 

Etisk kommitté tillfrågad.  

Demografisk, 

diagnostisk och 

behandlingsdata 

summerades och 

presenteras i deskriptiv 

statistik. 

Nästan alla upplevde någon 

form av andningsproblem 

minst en till två gånger per 

dag.   

Medelkvalitet med 

mycket statistik.  

Krishnasamy, M 

Wilkie, E 

Haviland, J 

England. 

2001. 

Lung cancer 

health care needs 

assessment: 

patient’s ´and 

informal 
carers´responses 

to a national mail 

questionnaire 

survey.  

Att utforska 

lungcancer 

patienters 

uppfattningar om 

hälso- och 
sjukvård, jämföra 

patienters och 

anhörigas 

subjektiva 

upplevelser om 

problem och 

behov.  

36 sjukhus, 466 patienter. 

De senaste 12 månaderna. 

Frågeformulär. Studien 

godkändes av etisk 

kommitté.  

Enkätundersökning. 

Det gjordes en 

frekvensfördelning av 

de viktigaste 

variablerna för att 
fastställa antalet svar 

inom en kategori av en 

viss fråga på 

blanketten. Sedan 

undersöktes det som 

förenade svaren och det 

bildades kategorier.  

Målet med palliativ 

behandling var 

symtomlindring, förlängning 

av livet, bromsa sjukdomen 

samt att patienten skulle 
känna sig lite bättre.   

Bra kvalitet.  

Borneman, T. 

Koczywas, M. 

Cristea, M. 

Reckamp, K. 

Sun, V. 

Ferrell, B. 
USA. 

2008. 

An 

interdisciplinary 

care approach for 

integration of 

palliative care in 

lung cancer. 

Att ta reda på hur 

patienten kan 

hantera sin smärta 

och 

cancerrelaterade 

trötthet. 

Pilotstudie med ett 

tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt. 46 

lungcancerpatienter, varav 

18 patienter i den vanliga 

vårdgruppen och 28 
patienter i 

experimentgruppen. 

Frågeformulär och 

bandinspelade intervjuer. 

  

Deskriptiv statistik 

användes. Det gjordes 

delskalor. Skapades 

teman och kategorier.  

Det upplevdes känslor av 

isolering, ångest för sin 

familj, relationsförändringar 

och det blev ett avbrott i 

livet.  

Medelkvalitet då 

det inte står att den 

var etiskt 

granskad. Svarade 

mot syftet.  



 

 

Hamilton, J 

Butler, L 

Wagenaar, H 

Sveinson, T 

Ward, KA 

McLean, L 

Grant, D 

McLellan, F. 

2001. 

The impact and 

management of 

cancer-related 

fatigue on patients 

and families.  

Att undersöka 

konsekvenserna 

av trötthet och 

undersöka hur de 

hanteras som en 

följd av 

utmattning.  

Pilotstudie. Innehållsanalys. 

Halvstrukturerad intervju 

med 22 lungcancer patienter 

och 14 familjemedlemmar. 

Studien godkändes av etisk 

kommitté.  

Innehållsanalys. Data 

analyserades med hjälp 

av fraser, meningar 

eller stycken som avsåg 

trötthet.  

Trötthet rapporterades inte 

som en viktig fråga för 

många av deltagarna. Vissa 

patienter anpassade sig 

gradvis till tröttheten.  

Bra kvalitet. 

Svarade mot 

syftet.  

Sarna, L 

Brown, JK 

Cooley, ME 

Williams, RD 
Chernecky, C 

Padilla, G 

Danao, LL. 

USA. 

2004. 

Quality of life and 

meaning of illness 

of women with 

lung cancer. 

Att beskriva 

livskvaliteten hos 

kvinnor med icke-

småcellig 
lungcancer och 

undersöka 

relationer av 

demografiska och 

kliniska 

hälsotillstånd, och 

betydelsen av 

sjukdom ens 

egenskaper till 

livskvalitet. 

 

231 kvinnor med 

lungcancer. De var 

berättigade att delta om de 

var diagnosticerade från sex 
månader och upp till fem år. 

Beskrivande 

tvärsnittsundersökning. 

Personliga intervjuer i 

hemmen, eller forskning på 

kontor.  

Godkändes av etiska 

granskningsnämnder. 

Deskriptiv statistik 

användes. Det gjordes 

delskalor. Alla 

frågeformulär 
granskades för 

fullständighet. Ett 

slumpmässigt urval på 

20 % av uppgifterna 

utvärderades för 

tillförlitlighet. Statistisk 

analys utfördes.  

 

Allvarliga störningar i 

psykologiska och sociala 

aspekter av livskvalitet var 

vanliga. Nedstämdhet, 
förklarade negativa 

begreppsbildningar av 

innebörden av sjukdomen, 

och yngre ålder hade 

samband med sämre fysiska, 

psykiska och sociala 

dimensioner av livskvalitet.  

 

Bra kvalitet. 

Svarade mot 

syftet.  

Henoch, I 
Bergman, B 

Gustafsson, M 

Gaston-

Johansson, F., 

Danielson, E. 

Sverige. 

2007. 

The impact of 
symptoms, coping 

capacity, and 

social support on 

quality of life 

experience over 

time in patients 

with lung cancer. 

Att beskriva och 
följa livskvalitet 

hos lungcancer 

patienter som inte 

var mottagliga för 

botande eller 

livsförlängande 

behandling.   

151 patienter blev tillfrågade 
och 105 st accepterade. På 

Sahlgrenska 

universitetssjukhuset i 

Göteborg mellan maj 2003 

till februari 2005.  

Frågeformulär.   

Studien godkändes av etisk 

kommitté.  

 

Beskrivande statistik 
användes för att 

beskriva urvalet, 

symtom och 

livskvalitet, och för att 

möjliggöra jämförelser 

med andra publicerade 

studier. 

Det gjordes delskalor.  

Livskvalitet och dyspné 
försämrades över tid hos 

patienter med obotlig 

lungcancer.  

Bra kvalitet.  
Svarade mot 

syftet.  



 

 

Tishelman, C., 

Petersson, L-M., 

Degner, L. & 

Sprangers, M.  

Sweden. 

2007. 

Symptom 

prevalence 

intensity and 

distress in patients 

with inoperable 

lung cancer in 

relations to time 

of death. 

Att undersöka 

förekomsten av 

symtom och 

intensitet i 

samband med 

ångest hos 

patienter med 

obotbar cancer, i 

livets slutskede.   

400 patienter svarade på 

frågeformulär + intervjuer, 

mellan åren 1998-2002. 

Godkänd av etisk kommitté.  

Enkätstudie. 

Respondenterna 

delades in i 

undergrupperna mindre 

än 1 månad, 1-2 

månader, 3-6 månader, 

7-12 månader och mer 

än12 månaders 

överlevnad efter 

intervjun.  

Mer än 50 % av patienterna 

upplevde fysiska och 

känslomässiga symtom, 

såsom dyspné, trötthet och 

hosta. Symtomen upplevdes 

som svårare ju närmre döden 

patienterna var.  

Bra kvalitet. 

Svarade mot 

syftet.  

 



 

 

Bilaga 4 

Förenklad modell av: 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

Forskningsmetod RCT   

  CCT 

  Multicenter   

Kontrollgrupper 

Patientkaraktäristiska Antal………………………………………… 

  Ålder………………………………………… 

  Man/Kvinna…………………………………. 

Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner? 

  Ja 

  Nej  

Intervention 

………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

Vad avsågs studien att studera? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Urvalsförfattare beskrivet?  Ja           Nej 

Representativt urval?  Ja           Nej 

Randomiserings förfarande beskrivet? Ja           Nej       Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? Ja           Nej       Vet ej 

Analyserade i den grupp som de  

randomiserades till?  Ja           Nej        Vet ej 

Blindning av patienter?  Ja           Nej        Vet ej 

Blindning av vårdare?  Ja           Nej        Vet ej 

Blindning av forskare?  Ja           Nej        Vet ej 

Bortfall: 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja           Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja           Nej 

Adekvat statistisk metod?  Ja           Nej 

Etiskt resonemang?  Ja           Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja           Nej 

Är instrumenten reliabla?  Ja           Nej 

Är resultatet generaliserbart? Ja           Nej 

Huvudfynd hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 

statistik, signifikans, Power beräkning? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattning bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 

Kommentar 

Granskare sign:……………………………………………… 

Förenklad modell av: 



 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering     Ja Nej Vet ej 

Patientkaraktäristiska   

Antal…………………………………………. 

Ålder…………………………………………. 

Man/Kvinna………………………………….. 

Är kontexten presenterad?  Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang  Ja Nej Vet ej 

Urval   

-Relevant   Ja Nej Vet ej 

-Strategiskt   Ja Nej Vet ej 

Metod för 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?  Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad  Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en  

teoretisk ram?  Ja Nej Vet ej 

 Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 

Kommentar:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Granskare signatur…………………………………………………………………. 

 


