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Sammanfattning 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur patienter med 

lungcancer upplevde information om diagnos och behandling från vårdgivare. I resultatet 

ingår tio artiklar med kvantitativ ansats och sex artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet 

visade att som patient få information om att ha drabbats av lungcancer kunde för vissa 

upplevas som en överraskning. Känslorna varierade mellan chock, lättnad och resignation. 

Vilka ord som användes av vårdgivare hade betydelse för hur mycket patienten förstod av 

sin sjukdom.  Det upplevdes som mer tillfredsställande om diagnosbeskedet gavs av en 

lungspecialist än av annan läkare. Det vanligaste sättet att informeras om sin diagnos var 

muntligt. Den skriftliga informationen upplevdes som otillräcklig. Flera studier visade att 

patienterna ansåg att de inte fått tillräcklig information om prognos. Att få information om 

diagnos och behandling hade positiv inverkan på patienters känslor och attityder. Det gav 

en känsla av säkerhet och också en möjlighet att kunna ta aktiv del i sin vård och för att 

planera framtiden, alla patienter ville dock inte ha information då det ökade deras ångest. 

Patienter som var 65 år eller äldre var mer benägna att överlåta åt vårdgivare att bestämma 

vilken information som skulle ges. Det upplevdes som chockerande av patienter att få höra 

att de skulle erhålla cytostatikabehandling. Förberedande information om behandling kan 

reducera ångest och minska depression. Flera studier visade bristande information om vad 

som skulle hända efter avslutad behandling. De flesta patienterna ville vara delaktiga i 

diskussionen kring behandling.  

 

Nyckelord: Behandling, information, lungcancer, patient upplevelse 

Keywords: Treatment, information, lung cancer, patient experience 
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Inledning 

Incidens av lungcancer 

Lungcancer är den vanligaste cancerformen i världen [1-2]. Bland svenskar är det den femte 

vanligaste cancerdiagnosen [1-3]. I Sverige insjuknade år 2007 3203 personer i lungcancer. 

Totala incidensen i lungcancer ökar varje år fastän den sedan 1980-talet har minskat hos män. 

Ökningen beror på att fler kvinnor får lungcancer. På 1950-talet började kvinnor röka i större 

omfattning än tidigare.  Antalet rökande kvinnor minskar men kvinnor röker fortfarande mer 

än män [3-4]. 

 

Ålder vid insjuknande 

Flertalet individer är i 70-års ålder när de insjuknar i lungcancer. Kvinnor som insjuknar är 

ofta yngre än män. Det verkar som kvinnor har en större benägenhet än män att drabbas av 

lungcancer. Detta tros bero på att kvinnor utvecklar lungcancer efter färre års rökning och 

lägre cigarettkonsumtion [1, 3, 5-6]. 

 

Riskfaktorer för insjuknande i lungcancer 

Största riskfaktorn för att utveckla lungcancer är tobaksrökning. I åldersgruppen 16-84 år är 

det 14 % av kvinnorna och 11 % av männen som röker. Dagligen röker 90000 svenskar. Det 

finns stora sociala skillnader i rökvanor. Det är vanligare att kvinnor med låg utbildning och 

låg ekonomi röker i jämförelse med kvinnor med hög utbildning och hög ekonomi [4]. 

Det är endast 10 % av dem med lungcancer som aldrig har rökt. Andra riskfaktorer är 

exponering av asbest, radon och vissa kemikalier [1-3, 7]. 

 

Cancertyper och cancerstadium 

Lungcancer indelas i två huvudgrupper: småcellig och icke småcellig. Icke småcellig 

lungcancer indelas dessutom i undergrupperna. Skivepitel cancer, adenocarcinom och 

storcellig lungcancer [1-3, 5].  

 

Den vanligaste formen är icke småcellig lungcancer som utgör ca 80-85 % av fallen. Den 

småcelliga formen står för resterande fall. Av icke småcellig lungcancer är adenocarcinom 

den vanligaste sorten. Hos kvinnor är det adenocarcinom som är vanligast medan skivepitel är 

vanligast hos män. Adenocarcinom ökar även bland män. Orsaken till att adenocarcinom ökar 

är oklar [2-3, 5]. 
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Lungcancer indelas i fyra stadier efter hur stor tumören är och om den har spritt sig till 

lymfkörtlar eller andra organ. Ibland används begreppen begränsad sjukdom (limited disease) 

och utbredd sjukdom (extensive disease). Begränsad sjukdom innebär att tumören finns i en 

lunga men kan även finnas i närliggande lymfkörtlar (stadium 1-3A). Utbredd sjukdom 

innebär att sjukdomen har spritt sig till andra lungan eller till andra organ (stadium 3B-4) [2]. 

 

Stadieindelningen kommer att förändras från och med januari 2010. En av förändringarna är 

att patienter med vätska i lungsäcken kommer att klassificeras som stadium 4 oavsett 

tumörens storlek. Detta beror på försämrad diagnos hos patienter med vätska i lungsäcken 

[bilaga 1]. 

 

Vanliga symtom hos patienter med lungcancer 

De vanligaste symtomen är hosta, upphostningar, luftvägsinfektioner, andfåddhet, smärtor och 

viktnedgång. Dessa symtom drabbar ofta rökare och det kan troligen vara en bidragande orsak 

till att många dröjer med att söka läkarvård [1, 3, 8] 

 

Behandling 

Vilken behandling som erbjuds är beroende på vilken form av lungcancer personen har och 

om sjukdomen är begränsad eller inte. Behandlingen för patienter med icke småcellig 

lungcancer kan vara operation, strålbehandling, laserbehandling, cytostatikabehandling 

och/eller biologisk terapi. Blodkärlshämmande läkemedel (angiogeneshämmare) har blivit 

vanligare de senaste åren [1, 3, 5]. 

 

För patienter med småcellig lungcancer är behandlingen cytostatika, medan det är ytterst få 

som opereras. Studier har visat att strålbehandling mot primärtumören förlänger 

överlevnaden. Förlängd överlevnad kan också ses vid förebyggande bestrålning av hjärnan, då 

risken för spridning av cancern till hjärnan minskar [5-7]. 

 

Prognos 

Prognosen för lungcancer är dålig och oftast inriktas behandlingen på symtomlindring. 

Femårsöverlevnaden är totalt sett cirka 10 %. Det råder dock stora skillnader beroende på 

vilken cancerform det är och vilket stadium.  
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För icke småcellig lungcancer stadium 1 är femårsöverlevnaden 50 % medan den för stadium 

4 är 1 %. Överlevnaden vid obehandlad småcellig lungcancer är cirka två månader. 

Lungcancer är den cancerform som skördar flest dödsfall i Sverige varje år [1-3, 5]. 

 

Cancerbeskedet 

Att få besked om att ha en allvarlig och livshotande sjukdom ger ofta upphov till oro och 

ångest. Cancerbeskedet kan utlösa en traumatisk kris [9]. Den traumatiska krisen indelas i fyra 

faser: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas [10-11]. 

Att vara i chockfas innebär att personen inte reagerar adekvat och kan vara inriktad på att 

hålla det som hänt ifrån sig. Det är en fruktansvärd katastrof att få en cancerdiagnos, hela ens 

existens hotas. Patienten kan ha svårt att komma ihåg vad som sagts eller skett. Chockfasen 

kan variera från ett kort ögonblick till några dygn. 

Under reaktionsfasen börjar personen att ta in vad som hänt. I denna fas är det vanligt med 

starka känslor som ilska, sorg och rädsla. Här används försvarsmekanismer som hjälper 

personen att handskas med situationen på ett ändamålsenligt sätt. Försvarsmekanismer kan 

vara förnekelse, regression, rationalisering, isolering eller bortträngning. 

Förnekelse innebär att personen lägger märke till det som är hotande men förnekar att det är 

väsentligt och accepterar inte dess egentliga innebörd.  

Regression innebär att anta beteenden eller tankemönster som är karakteristiska för tidigare 

utvecklingsskeende. Det kan ge sig uttryck i att vilja att andra tar över och fattar beslut.  

Rationalisering innebär att patienten försöker med förnuftsmässiga argument minska sin 

upplevelse av hot eller skuld.  

Isolering: isolering av sina känslor, vilket kan innebära att personen lugnt och sakligt kan 

redogöra för det inträffade.  

Bortträngning innebär att patienten tränger bort sina känslor vilket ofta görs i ett försök att 

anpassa sig till omgivningens förväntningar och krav. Det kan röra sig om att försöka ta sig 

samman för att inte visa sorg och oro [10-11]. 
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Personen söker ofta mening med det som hänt och vill prata om det. Chock- och 

reaktionsfasen är krisens akuta faser. I bearbetningsfasen börja personen förstå vad 

sjukdomen innebär och vad den kan ge för begränsningar. Situationen börjar stabilisera sig. 

Nu kan personen vara öppen för att ta emot hjälp. I nyorienteringsfasen har personen 

accepterat att han/hon är sjuk. Många omvärderar sin situation och upplever att de tar tillvara 

livet på ett intensivare sätt [10-11]. 

 

Vårdgivarens roll 

Sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor en god vård. För att den enskilda 

individen ska ges förutsättningar för att kunna ge samtycke till vård och behandling är det 

sjuksköterskans ansvar att information ges. Informationen som individen ger behandlar 

sjuksköterskan konfidentiellt och använder sitt omdöme när informationen bör delges andra 

[12]. 

 

Personer med cancer behöver information för att kunna hantera sin situation [13]. 

Eftersom informationsbehovet varierar mellan olika personer är det viktigt att ta reda på hur 

mycket information varje enskild patient vill ha [10, 14]. Studier har visat att det är av stor 

vikt att vårdgivaren avsätter gott om tid för samtalet [1, 15]. Det gäller både förberedelse inför 

samtalet och för själva samtalsstunden. Det är även viktigt att välja en bra plats att genomföra 

samtalet på, så att samtalet inte störs i onödan. Vid början av samtalet är det bra att de olika 

deltagarna presenteras för varandra och berättar vilken relation eller funktion de har. För 

vårdgivaren, läkare eller sjuksköterskor, gäller det att anpassa samtalet till patienten. Detta är 

av stor vikt när det gäller att fånga patientens synpunkter och kunna ta till vara dessa [1]. 

Förutom samtalet där vårdgivaren informerar patienten bör också ett skriftligt 

informationshäfte om sjukdomen överlämnas. Den som informerar måste förvissa sig om att 

patienten förstått [10]. 
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Patienten kan befinna sig i en chockfas och kan ha svårt att tillgodogöra sig information [1]. 

Patienten bör uppmuntras att komma med frågor som besvaras innan informationen ges. Det 

är därför viktigt att de viktigaste delarna av informationen ges i början av ett samtal. Dessa 

delar ska särskilt betonas och gärna upprepas. Ett begripligt språk skall användas och 

mängden information måste hållas på en rimlig nivå. Informationen kan fördelas på flera 

tillfällen[1, 10]. 

 

Informationen bör anpassas efter patientens ålder och vårdgivaren bör tänka på att patienterna 

har olika social och religiös bakgrund och även olika prognos [10, 15-16]. 

Enligt patientdatalagen är vårdpersonal skyldig att dokumentera den information som givits 

till patienten [17]. 

 

Problemformulering 

Patienter med diagnosen lungcancer har dålig prognos med ofta många och besvärande 

symtom. Det är därför viktigt att patienterna får den information de anser sig behöva föra att 

kunna hantera situationen på bästa sätt. Genom en ökad kunskap om hur patienter med 

lungcancer upplever given information skulle vårdgivaren bättre tillmötesgå patientens 

informationsbehov. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter med lungcancer upplevde vårdgivarens information om 

diagnos och behandling. 

 

Frågeställning 

Hur upplevde patienter med lungcancer vårdgivarens information om diagnosen? 

Hur upplevde patienter med lungcancer vårdgivarens information om behandling? 

 

Definition 

Med vårdgivare avser uppsatsförfattarna i denna studie läkare och sjuksköterskor. 

Med behandling avses cytostatika, strålning, laserbehandling, biologiskterapi och operation. 

Med information avser uppsatsförfattarna i denna studie skriftlig och muntlig information som 

ges om diagnos och behandling av vårdgivare. 
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Metod 

Design 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

 

Databaser 

Sökning av material till denna litteraturstudie har skett via Internet på databaserna PubMed, 

Cinahl, Elin och genom manuell sökning på Högskolan Dalarnas bibliotek och Falu lasaretts 

bibliotek. 

 

Sökord 

Följande sökord har använts: cancer, lungcancer, information, patient, patient experience, 

patient needs, information needs, education, communication, caregiver, health provider, 

treatment, chemotherapy treatment och neoplasms. 

 

Tabell 1. Redovisning av sökord och urval 

Databas Sökord Sökning  

n= 

Granskade 
artiklar  

n= 

Inkluderade 
artiklar  

n= 
PubMed Lungcancer 172373 0 0 

Lungcancer And 

information 

5419 0 0 

Lung cancer And 

information And 

patient experience 

181 7 3 

Lung cancer And 

patient experience 

And information 

needs 

8 0 0 

  

Lung cancer And 

information And 

patient needs  

66 1 1 
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Databas Sökord Sökning  

n= 

Granskade 
artiklar  

n= 

Inkluderade 
artiklar  

n= 

PubMed Lung cancer And 

information And 

patient experience 

And caregiver 

3 0 0 

  

Lung cancer And 

patient And 

communication 

392 3 2 

Lung cancer And 

information needs 

108 1 0 

Cinahl Lung cancer And 

patient experience 

17 0 0 

Lung cancer And 

information And 

patient experience 

And caregiver 

1 0 0 

Lung cancer And 

Information And 

patient experience 

And health 

provider 

0 0 0 

Lung cancer And 

information And 

patient experience 

And treatment 

9 0 0 

  

Lung cancer And 

patient 

communication 

And experience 

11 1 0 
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Förutom artiklar ur ovanstående tabell har två artiklar använts från artiklars referenslista. 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier 

Sökningen begränsades till att innefatta åren 1997-2009. Sökorden skulle återfinnas i titel 

eller i abstraktet. Artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ ansats och skrivna på 

engelska. 

Databas Sökord Sökning  

n= 

Granskade 
artiklar  

n= 

Inkluderade 
artiklar  

n= 

Cinahl Lung cancer And 

patient 

Communication 

63 3 2 

Lung cancer And 

patient 

communication 

And information 

24 1 1 

Lung cancer And 

patient experience 

And information 

needs 

4 0 0 

Cancer patients 

And information 

needs And 

chemotherapy 

treatment 

55 4 3 

Lung cancer And 

information And 

patient education 

45 2 2 

Elin Neoplasms And 

education 

250 2 0 
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Exklusionskriterier 

Efter kvalitetsbedömning enligt granskningsmall uteslöts de med låg kvalitet. 

 

Genomförande 

Vid genomförandet lästes först titeln och sedan abstraktet för att se om artiklarna var 

relevanta för syfte och frågeställningar. Därefter lästes artikeln i sin helhet. Artiklarna som 

svarade på syfte och frågeställning granskades utifrån granskningsmallar. Totalt kom 16 

artiklar att ingå i resultatredovisningen, tio med en kvantitativ ansats och sex med kvalitativ 

ansats. För att värdera artiklarnas kvalitet har en modifierad version av granskningsmallar 

gjorda av Forsberg och Wengström samt Bahtsevani, Stoltz och Willman använts [18-19]. För 

att få hög kvalitet krävdes 80 % av möjliga poäng. För att få medel krävdes 60 % och om 

artikel fick under 60 % fick den låg kvalitet. Se bilaga 2-3. 

 

Artiklarna har lästs av båda uppsatsförfattarna. Vid granskning och värdering delades 

artiklarna upp mellan uppsatsförfattarna. Sammanställningen av resultatet gjordes gemensamt. 

I tabell 2 och 3 presenteras kvalitetsbedömning i relation till antalet artiklar. 

 

Tabell 2. Kvalitetsbedömning av artiklar med en kvantitativ ansats 

Nivå % Antal poäng Antal artiklar 

Hög ≥80 % 23-29 6 

Medel 61-79 % 17-22 4 

Låg ≤60 % 0-16 0 

 

Tabell 3. Kvalitetsbedömning av artiklar med en kvalitativ ansats. 

Nivå % Antal poäng Antal artiklar 

Hög ≥80 % 20-25 5 

Medel 60-79 % 15-19 1 

Låg ≤60 % 0-14 0 

 

Såsom framgår av tabellerna erhöll inte någon artikel låg kvalitet, medan fem bedömdes ha 

medelgod kvalitet. Resterande elva artiklar bedömdes ha hög kvalitet. 
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Etisk granskning 

Uppsatsförfattarna har strävat efter att förhålla sig objektiva till artiklarnas innehåll samt att 

sanningsenligt återge resultatet. Artiklarna har lästs av uppsatsförfattarna på var sitt håll och 

sedan har artiklarnas innehåll diskuterats. Hämtades direkta citat ur befintliga artiklar sattes 

detta inom citationstecken [19]. 

 

Resultat 

I tabell 4 redovisas författare, år och nationalitet, design och urval, metod samt artiklarnas 

kvalitetsnivå. 

 

Tabell 4 Artiklar som ligger till grund för resultatet.  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Urval 
(bortfall) 

Kvalitet 

Yardley SJ, 
Davis CL, 
Sheldon F 
2001 
Storbritannien   

Receiving a 
diagnosis of 
lung cancer: 
patients 
interpretations, 
perceptions 
and 
perspectives  

Att undersöka 
patienters syn på 
hur beskedet av 
lungcancerdiagnose
n gavs, deras 
attityder till 
metoden som 
användes och 
patienters idéer till 
förbättring 
 
 

Kvalitativ Bandad 
semistrukturerad 
intervju 

n=18 
(n=5) 

Medel 

Hoff L, Tidefelt 
U, Hermeren G 
2007 
Sverige 

In the shadow 
of bad news-
view of 
patients with 
acute 
leukemia, 
myeloma or 
lung cancer 
about 
information, 
from diagnosis 
to cure or 
death  

Att undersöka hur 
patienter med 
malign 
hematologisk 
sjukdom eller 
lungcancer tycker 
om sättet de får 
information på och 
innehållet under 
hela 
sjukdomsförloppet 
och om det skiljer 
sig mellan 
patienterna och i så 
fall hur. 

Kvalitativ Intervju n=17 
(n=5) 

Hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Urval 
(bortfall) 

Kvalitet 

Gabriejl S, 
Grize L, 
Helfenstein E, 
Brutsche M, 
Grossman P, 
Tamm M, 
Kiss A 
2008 
Schweiz 
 

Receiving the 
diagnosis of 
lung cancer: 
patient´s recall 
of information  
and  
with physician 
communication 

Att undersöka hur 
mycket patienter 
som nyligen fått 
diagnosen 
lungcancer har 
uppfattat av 
informationen och 
hur nöjda dom är 
med informationen 

Kvalitativ  
 
 

Strukturerad  
 intervju 

Patienter 
n=81 
(n=10) 
 
Läkare 
n=27 
(n=0) 

 

Hög 

Quirt CF, 
Mackillop WJ, 
Ginsburg AD, 
Sheldon L, 
Brundage M, 
Dixon P, 
Ginsburg L 
1997 
Canada 

Do doctors 
know when 
their patients 
don´t. A 
survey of 
doctor-patient 
communi-
cation in lung 
cancer 

Att undersöka vad 
patienter med 
nydiagnoserad 
lungcancer vet om 
sin diagnos och 
behandling och om 
läkarna vet vad 
patienterna vet 

Prospektiv 
Kvalitativ 

Intervju 
Frågeformulär 

Patienter 
n=193 
(n=93) 

 
Läkare 

n=9 
(n=0) 

Hög 

Sainio 
C,Eriksson E 
2003 
Finland 
 

Keeping 
cancer patients 
informed: a 
challenge for 
nursing  

. Att ta reda på hur 
mycket information 
patienter med 
cancer upplevde att 
de fick av 
sjuksköterskor och 
läkare, hur de fick 
information och 
vilka andra källor 
för information de 
använd 

Kvantitativ Frågeformulär n=273 
(n=62) 

Hög 

Davidsson R, 
Millis ME 
2005 
Storbritannien 

Cancer 
patients` satis-
faction with 
communi-
cation, infor-
mation and 
quality of care 
in a UK region 

Att undersöka om 
cancerpatienter är 
nöjda med 
Informationen och 
vården  

Kvantitativ Frågeformulär n=461 
(n=127) 

Hög 

Jenkins V, 
Fallowfield L, 
Saul J 
2000 
Storbritannien 

Information 
needs of 
patient with 
cancer .results 
from a large 
study in UK 
cancer centers 

Att ta reda på hur 
mycket information 
om cancer och 
behandling 
patienter ville ha av 
sin läkare. 

Kvantitativ Frågeformulär n=2681 
(n=350) 

Medel 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Urval 
(bortfall) 

Kvalitet 

McCaughan 
EM,  
Thompson KA 
2000 
Nordirland 

Information 
needs of 
cancer patients 
receiving 
chemotherapy 
at a day care 
unit in 
Northern 
Ireland 

Att ta reda på 
patienters behov av 
information under 
cytostatika-
behandling. 

Kvantitativ Frågeformulär n=75 
(n=35) 

Medel 

Sanders SL, 
Bantum EO, 
Owen JE, 
Thornton AA, 
Stanton AL 
2009 
USA 

Supportive 
care needs in 
patients with 
lung cancer 

Att ta reda på vilka 
behov av stöd 
patienter med 
lungcancer har 

Kvantitativ Frågeformulär n=109 
(n=39) 

Hög 

Ashbury F, 
Findlay H, 
Reynolds B, 
McKerracher K 
1998 
Canada 

A Canadian 
survey of 
cancer 
patient’s 
experience. 
Are their needs 
being met 

Att undersöka om 
cancer patienter får 
sina behov 
tillfredställda 

Kvantitativ 
med 
kvalitativa 
inslag 

Frågeformulär 
och intervjuer 

n=1113 
(n=200) 

Hög 

Repetto L, 
Piselli P, 
Raffaele M, 
Locatelli C 
2009 
Italien 

Communi-
cation cancer 
diagnosis: 
when the target 
is the elderly 
patient - a 
GIOGer study. 

Att studera vilken 
nytta äldre patienter 
hade av klinisk 
information för att 
kunna ta del av 
beslut och behovet 
av att involvera 
anhöriga i 
processen för 
diagnos, prognos 
och beslutsfattande. 

Kvalitativ Strukturerad 
intervju 

n=622 
 

Hög 

Karen A,  
Skalla Bakitas 
M,  
Furstenberg C, 
Ahles T, 
Henderson J 
2004 
Storbritannien 
 

Patients need 
for information 
about cancer 
therapy 

Att ta reda på vad 
cancerpatienter 
behöver för 
information om sin 
behandling 

Kvalitativ Fokusgrupp Patienter 
n=287 

(n=236) 
 

Anhöriga 
n=14 
(n=0) 

Hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design Datainsamlings-
metod 

Urval 
(bortfall) 

Kvalitet 

Davidsson JR, 
Brundage MD, 
Feldman-
Stewart D. 
1999 
Canada 

Lung cancer 
treatment 
decisions: 
patients` 
desires for 
participation 
and 
information 

Att undersöka 
lungcancer-
patienters 
delaktighet i 
behandlings-
diskussionen och 
vad de behöver veta 
för att kunna delta i 
behandlings-
diskussionen 

Kvantitativ Frågeformulär n=22 
(n=1) 

Hög 

Thomas R, Daly 
M, Perryman B, 
Stockton D 
2000 
Storbritannien 

Forewarned is 
forearmed-
benefits of 
preparatory 
information on 
a video 
cassette for 
patients 
receiving 
chemotherapy 
or 
radiotherapy- a 
randomized 
controlled trial 

Att bedöma vilken 
nytta information 
inspelad på band 
kan ha för patienter 
som får 
strålbehandling 

Random-
iserad 
kvantitativ 

Frågeformulär n=220 
(n=15) 

Hög 

Hughes LC, 
Hodgson NA, 
Muller P, 
Robinson LA, 
McCorkle R 
2000 
USA 

Information 
needs of 
elderly 
postsurgical 
cancer patients 
during the 
transition from 
hospital to 
home 

Att beskriva 
informations behov 
hos äldre cancer 
som opererats 

Kvantitativ 
deskriptiv 
 

Granskning av 
journal 
anteckningar  

n=148 Medel 

Christman NJ, 
Cain LB 
2004 
USA 

The effects of 
concrete 
objective 
information 
and relaxation 
on main-
taining usual 
activity during 
radiation 
therapy 

Att undersöka 
effekten av konkret 
objektiv 
information och 
avslappnings-
instruktioner till 
patienter som fick 
strålbehandling. 

Kvantitativ Tre 
randomiserade 
grupper 

n=76 
(n=15) 

Medel 
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Sammanställning av resultatet har gjorts med utgångspunkt från frågeställningarna. Resultatet 

som svarar på frågeställning: Hur upplevde patienter med lungcancer vårdgivarens 

information om diagnos, har efter analysen delats in med hjälp av underrubrikerna  

• Cancerbeskedet 

• Mängden information 

•  Informationens betydelse  

• Ålderns betydelse  

 

Resultatet av frågeställning: Hur upplevde patienter med lungcancer vårdgivarens information 

om behandling, har efter analysen delats in med hjälp av underrubrikerna 

• Besked om behandling     

• Vad ville patienter veta inför sin första behandling 

• Patienters upplevelse av bristande information 

• Informationens betydelse 

 

Hur patienter med lungcancer upplevde information om diagnos 

Cancerbeskedet 

För en del patienter upplevdes cancerbeskedet som en överraskning då de inte alls blivit 

förberedda på att det kunde vara en allvarlig sjukdom [20-21]. Andra patienter anade vad det 

kunde vara på grund av de olika undersökningar som de fått genomgå. Känslorna varierade 

mellan chock, lättnad och resignation. De patienter som upplevde cancer beskedet som en 

överraskning hade inte upplevt det lika hemskt om de blivit förvarnade [20]. 

 

       ”I was never told there was a tumour right up until the 

consultant. I think that if they`d given ….some indication 

before that it wouldn`t have been quite so bad” 

                            [s.382:20] 



 

15 
 

Vilka ord som användes av vårdgivare hade betydelse för hur mycket patienten förstod om sin 

sjukdom. En del vårdgivare använde ord som växt, tumör, malign eller inte malign utan att ta 

reda på om patienten förstod innebörden i orden [20]. 

 

 ”I don`t know anymore except it`s a large growth” 

                                                 [s.382:20] 

 

Studier gjorda av Gabrijel m fl. [22] och Quirt m fl. [23] har visat att flertalet patienter (90 

respektive 99 %) kunde återge information om vilken diagnos de hade. I Quirts studie [23] 

undersöktes förutom hur mycket patienterna hade förstått av diagnosen även om läkaren hade 

uppfattat vad patienterna hade förstått av övrig information. Fler patienter än vad läkaren 

trodde hade uppfattat informationen att de hade lungcancer. En tredjedel av patienterna trodde 

att lungcancern var mindre utbredd än den var [23]. Det var ingen skillnad mellan könen eller 

upplevd livskvalitet i hur mycket patienterna kunde återge eller hur nöjda de var med 

kommunikationen runt diagnosen [22-23]. 

 

En studie [24] har visat att det vanligast sättet att informeras om sin diagnos var muntligt. 

Informationen upplevdes som ärlig och förståelig. De fick även skriftlig information men inte 

i samma omfattning som den muntliga, vilket upplevdes otillräckligt. 

 

Omhändertagandet vid diagnostillfället upplevdes som något positivt. Cancerbeskedet gavs på 

ett bra sätt och det fanns möjlighet att diskutera frågor med vårdgivare. Patienterna fick ha 

med sig närstående, fick ta del av provsvar och information om vad som skulle ske härnäst. 

Yngre patienter var mindre nöjda med hur diagnosbeskedet getts och tiden det tagit tills 

vårdgivaren kommit fram till diagnosen [25]. 

 

Minnet av hur diagnosbeskedet har visat sig finnas kvar. I en studie varierade tiden sedan 

beskedet getts mellan en månad och tre år men minnet av det var lika klart hos dem som fått 

beskedet för tre år sedan [20]. 

 

Att få diagnosbeskedet av en lungspecialist upplevdes mer tillfredsställande än om den givits 

av allmänläkare eller onkolog [22]. 
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Att få information om behandling i samband med beskedet om diagnos gjorde att en del 

patienter lättare accepterade sjukdomen [20]. 

 

 If he`d told you the treatment you were going to have 

 And then explained it to you (when giving the diagnosis) 

 It wouldn`t have been quite so bad…when you get to 

the treatment room then you begin to accept it, because                                   

you see other people there and they are all happy-go-lucky  

though you know what they`ve got… I think it eases a lot as  

you realise you are not the only one with it” 

                              [s.383:20] 

Mängden information 

Flera studier [21-22, 24- 26] visade att patienter med lungcancer ansåg att de fått tillräckligt 

med information angående diagnos och behandling av vårdgivare. De flesta av patienterna 

ville ha så mycket information som möjligt, både positiv och negativ. De ville ha all 

tillgänglig information om sin sjukdom och behandling [21, 24, 26-28]. 

 Det förekom även patienter (11 %) som inte ville ha information om sin sjukdom eftersom 

det ökade deras rädsla och ångest [24]. Patienter som inte var nöjda med hur informationen 

givits ansåg att den kunde förmedlats på ett mildare sätt [20-21].  

I en studie [20] var patienter mer nöjda med information som getts av sjuksköterska än av 

läkare. Informationen upplevdes också som mer förståelig när den gavs av sjuksköterska 

Skriftlig information gavs i högre grad av sjuksköterska. Sanningsenlig information gavs i 

lika stor utsträckning. Det som skilde mest var att patienterna i högre grad upplevde att 

sjuksköterska gav informationen vid rätt tidpunkt (74 %) i jämförelse med läkare (62 %). 

 

En annan studie [29] har visat att information från läkaren föredrogs. Andra källor för 

information var sjuksköterskor och patienter med cancer. 

 

En studie hade till syfte att belysa på vad sätt patienterna ansåg att informationen kunde 

förbättras. Det framkom att patienterna önskade att få träffa samma läkare vid varje besök, 

likaså att vårdgivare klargjorde problem [20].  
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Två studier visade att patienterna ansåg att de inte fått tillräckligt med information om 

prognos [20, 24]. Övergången till vård i livets slutskede tycktes mer uppenbar för patienter 

med lungcancer. Inte förrän den sista tiden avslöjades den sämre prognosen av vårdgivare. 

Patienterna hade inte fått tala om döden med sin läkare, men de hade förstått att döden 

nalkades. Det fanns en patient i studien som inte ville veta sin prognos [21].  

 

Tiden sedan diagnosbeskedet hade betydelse för hur mycket information som getts. Mest 

information hade erhållits hos dem som fått diagnosen för mindre än sex månader sedan. 

Studien visar också att patienter som hade bättre fysisk kondition erhöll mer information än 

de som var i sämre fysisk kondition [24]. 

 

Informationens betydelse 

I en studie var syftet att ta fram vilken information som var viktig för patienten att ta del av. 

Resultatet visade att patienterna ville få ett: specifikt namn på sin sjukdom, om det var cancer 

eller inte, när behandling skulle ges, hur prognosen såg ut vecka efter vecka, chanserna till 

bot, vilka olika behandlingsalternativ som fanns, vilka biverkningar som behandlingen kunde 

ge och hur behandlingen påverkade sjukdomen [26]. 

Patienterna ville ha information för att det hade en positiv inverkan på deras känslor och 

attityder. Informationen hjälpte dem hantera sin oro, kontrollera och förstå situationen. De 

kände sig mer säkra. Det var viktigt att kunna göra något själv för att bli bättre. Att kunna ta 

aktiv del i sin vård och att kunna planera framtiden ansågs som viktigt [24]. 

Ålderns betydelse 

Patienter som var äldre än 65 år var mer benägna att överlåta åt vårdgivare att bestämma 

vilken information som skulle ges [24, 26]. 

I en studie [30] med äldre indelades patienterna i två grupper. Den ena gruppen (n=412) fick 

betydande information om diagnos och behandling, den andra gruppen (n=210) fick vag 

information om diagnos och behandling eller de var inte medvetna om allvaret i sjukdomen. I 

den informerade gruppen var patienterna mer tillfredsställda med given information. I den 

andra gruppen ökade känslan av osäkerhet.  
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Att ha anhörig med sig vid informationen underlättade. De flesta hade en partner med sig. 

Andra hade med sig barn eller någon annan anhörig. Flertalet av patienterna trodde att de fått 

samma information som anhöriga (n=353).  

De flesta som ansåg detta återfanns i den informerade gruppen (n=286). I gruppen som hade 

fått mindre information var det fler som trodde att anhöriga hade fått mer information än dem. 

Att anhöriga hade fått mer information förklarades med att det troddes bero på anhörigas eget 

val [30].  

Hur patienter med lungcancer upplevde information om sin behandling 

Besked om behandling 

I en studie [27] ville de flesta patienter (84,2 %) få så mycket information som möjligt om sin 

medicinska kondition inklusive biverkningar. Men det fanns också de (15 %) som ansåg att 

vårdgivare skulle endast ge den information som ansågs nödvändig. Flertalet av patienterna 

var antingen positiva eller negativa till cytostatikabehandling. Alla patienter upplevde det som 

chockerande att få höra att de skulle få behandling med cytostatika. En del försökte tänka 

positivt fastän de kämpade med tanken på att få cytostatika behandling.  

”Positive, I would do what I had to do to get better; I accepted that it was part 

of the treatment. I don`t really like the idea but I believe that the treatment is 

necessary to give me any sort of chance of recovering from cancer”. 

                                                                 [s.854:27] 

De patienter som hade negativ inställning till cytostatikabehandling reagerade negativt på 

beslut om behandling. De hade begränsad kunskap om cytostatikabehandling och trodde att 

alla patienter skulle drabbas av håravfall, illamående och kräkningar. 

”Panic about hair loss and sickness. Disbelief-it couldn`t be happening to me as 

I feel well. All that hair falling out and sickness. How will I ever get though it”. 

[s.857:27] 
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Vad patienterna ville veta inför sin första behandling 

En studie [27] hade till syfte att belysa vilken information patienterna ville ha inför den första 

behandlingen.  Följande lista över olika aspekter framkom: 

• Hur behandlingen verkade. 

• Vilka chanser för bot som fanns 

• Hur effektiv behandlingen har varit för andra patienter. 

• Hur behandlingen skulle ges. 

• Hur behandlingen påverkade relationerna med familjen. 

• Vilka de vanligaste biverkningarna var. 

• Alla möjliga biverkningar även de som inte är så vanliga. 

• Hur biverkningar kunde bli vecka efter vecka. 

• Varför vissa mediciner skulle tas. 

•  Hur de skulle ta mediciner i hemmet. 

• Råd om fysisk aktivitet. 

• Råd om egenvård. 

Det som patienterna hade fått minst information om var: chanserna till bot, hur effektiv 

behandlingen hade varit för andra patienter och hur behandlingen kunde påverka relationerna 

med familjen. Mest information hade getts om hur behandlingen verkade, vad behandlingen 

kunde orsaka för effekter, hur behandlingen gavs och om biverkningar. Majoriteten av 

patienterna (80 %) ansåg att första behandlingstillfället var rätt tid för information. De andra 

hade föredragit att få informationen tidigare [27]. 

Patienters upplevelser av bristande information 

Det var svårare för patienterna att återge informationen de fått om behandlingen än om sin 

diagnos. Det var lättare för dem som fått information om en botande behandling än de som 

hade fått information om en lindrande behandling att återge informationen. De som kunde 

återge informationen om behandling var mer nöjda med informationen än de som inte kunde 

återge den [22-23].  
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Två studier [24, 31] visade att en del patienter upplevde bristande information om 

behandlingen och eventuella biverkningar. Andra upplevde att de hade blivit överrösta med 

information och hade svårt att urskilja vad som var viktigt för just dem [28]. En del 

patienterna ville ha detaljerad information om behandlingen, biverkningar och hur 

behandlingen skulle påverka deras sexuella liv, sociala liv och framtiden.  

Att veta vad som väntar minskar oron upplevde en del medan andra inte ville bli rädda för 

biverkningar som de kanske inte skulle få [24, 31]. Patienterna ville ha relevant, personlig och 

individuell anpassad information som de förstod. De ville ha anhörig med vid informationen 

som hjälp för att förstå. Det som sågs som hinder för en god kommunikation var tillgången till 

vårdgivare, vårdgivarens olust att svara på frågor eller vårdgivarens bristande kunskap [31]. 

 Flera studier visar att information om vad som ska hända efter avslutad behandling är 

otillräcklig[24–25, 32]. Det fanns även brister i informationen till äldre när det gällde 

behandling och kompletterande behandlingar. Äldre fick även dålig information om egenvård 

[25]. Bristande information om kompletterande behandling sågs även i en studie av Ashbury 

m fl. [33]. 

Hughes m fl. [34] fann i sin studie att äldre patienter som hade opererats för sin cancer 

behövde kompletterande information när de kommit hem. De behövde få mer information om 

postoperativ egenvård, symtomkontroll, sjukdom och behandling. De behövde också få 

diskutera psykosociala reaktioner och om den uppföljande vården. 

 De flesta patienterna ville vara delaktiga i beslutet om val av behandling men de ville inte 

vara den enda som tog beslutet. Några ville dock överlåta beslutet om val av behandling till 

läkaren. För att kunna ta mer aktiv del i beslut om sin behandling behövde patienterna få mer 

information om hur behandlingen skulle påverka deras dagliga liv. Information om prognos 

var viktig, likaså alternativa behandlingar [32-33].  

Informationens betydelse 

I en studie [35] testades två hypoteser hos patienter som genomgick strålbehandling: den ena 

var att patienter som får konkret målinformation kommer att klara av sitt dagliga liv bättre än 

de som inte får information.  
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Den andra hypotesen var att patienter som får avkopplingsinstruktioner kommer att rapportera 

mindre känslomässig stress än de som inte fick undervisning. Resultatet i studien visade ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Det som sågs var att patienterna som fått specifik 

information om strålbehandlingen bättre kunde upprätthålla sociala funktioner under 

behandlingen. Förberedande information som beskrev möjliga reaktioner, inklusive symtom 

hjälpte patienterna att hantera upplevelsen och minskade deras osäkerhet om symtom.  

Den grupp av patienter som fått avslappningsövningar hade i större omfattning än patienterna 

i de andra grupperna använt avslappningen som en strategi att klara av sjukdomen [35]. 

 Förberedande information om behandling kan reducera ångest och minska depression har en 

studie av Thomas m fl. [33] visat. En grupp om 220 patienter som skulle behandlas för sin 

cancer med cytostatika eller strålbehandling delades upp i två grupper. Alla patienter erhöll 

samma relevanta information om behandling av vårdgivare innan de delades upp i två 

grupper. En grupp var kontrollgrupp och den andra gruppen fick se en videofilm som var 20 

minuter lång. Den sågs i genomsnitt 3,2 gånger av patienterna. En del såg den själva, 

tillsammans med anhörig eller vårdgivare. Som mest sågs den fem gånger. Videon gav en 

uttömmande beskrivning av behandlingen och riskerna med behandlingen. Den innehöll också 

patienters egna upplevelser av behandling och hur de hanterat biverkningar. Förutom den 

signifikanta skillnaden i reducerad ångest och depression ansåg flertalet patienterna (81 %) 

som såg videon att den var ”mycket hjälpsam” eller ”hjälpsam”. Fjorton procent ansåg inte att 

den hjälpte dem alls och sex % upplevde att den extra informationen ökade deras oro. 

Patienterna i videogruppen var mer nöjd med informationen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Att som patient få information om att ha drabbats av lungcancer kunde för vissa upplevas som 

en överraskning [20-21]. Känslorna varierade mellan chock, lättnad och resignation. Vilka ord 

som användes av vårdgivare hade betydelse för hur mycket patienten förstod om sin sjukdom 

[20]. Det upplevdes som mer tillfredsställande om diagnosbeskedet gavs av en lungspecialist 

[22]. Det vanligaste sättet att informeras om sin diagnos var muntligt. Den skriftliga 

informationen upplevdes som otillräcklig [24].  
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Yngre patienter var inte lika nöjda med hur diagnosbeskedet givits [25]. Flera studier visade 

att patienterna ansåg att de inte fått tillräcklig information om prognos [20, 24]. Att få 

information om diagnos och behandling hade positiv inverkan på patienters känslor och 

attityder. Det hjälpte dem att hantera sin oro och förstå sin situation. Det gav en känsla av 

säkerhet och också en möjlighet att kunna ta aktiv del i sin vård och för att planera framtiden, 

alla patienter ville dock inte ha information då det ökade deras ångest [24].  

 

Patienter som var 65 år eller äldre var mer benägna att överlåta åt vårdgivare att bestämma 

vilken information som skulle ges [24, 26]. Det upplevdes som chockerande av patienter att få 

höra att de skulle erhålla cytostatikabehandling. Begränsad kunskap om 

cytostatikabehandlingens konsekvenser fanns hos en del patienter [27].  

Förberedande information om behandling kunde reducera ångest och minska depression [33]. 

Det som sågs som hinder för att få tillfredsställande information var tillgång till vårdgivare, 

vårdgivarens olust att svara på frågor och vårdgivarens bristande kunskap [31]. Flera studier 

visade också bristande information om vad som skulle hända efter avslutad behandling [24-

25, 32]. Det fanns även brister i information om kompletterande behandling [33].  Flertalet 

patienter ville vara delaktiga i diskussionen kring behandlingen men de ville inte vara den 

enda som tog beslutet [32-33]. 

 

Resultatdiskussion 

De patienter som upplevde cancerbeskedet som en överraskning hade inte upplevt det lika 

hemskt om de blivit förvarnade En del vårdgivare använde ord som patienten inte förstod 

innebörden av [20]. Uppsatsförfattarna menar att det är viktigt att förbereda patienter på att 

det kan vara en allvarlig diagnos. Att de redan innan de får diagnosen blivit förvarnade om att 

de kan vara en allvarlig sjukdom. Likaså att använda ord som kan förstås. Ord kan ha olika 

innebörd för olika personer. Ordet tumör verkar ibland ha en annan innebörd än ordet cancer. 

Patienten kanske då inte förstår att det är cancer som vårdgivaren menar. Ett lättfattligt språk 

måste användas och vårdgivare måste förvissa sig om att patienten förstår. Att få 

diagnosbeskedet av en lungspecialist upplevdes mer tillfredsställande [22]. Det visar vikten av 

att få information av någon som är insatt i ämnet.  

Den skriftliga informationen upplevdes otillräcklig [24]. Den muntliga informationen bör 

kompletteras med skriftlig.  
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En patient som får ett cancerbesked kan befinna sig i chock och kan ha svårt att tillgodogöra 

sig den muntliga informationen. Genom att få skriftlig information kan eventuella 

missförstånd minskas. 

 

Flertalet patienter ville ha både positiv och negativ information, men hos en del patienter 

ökade deras rädsla och ångest av information [24]. Uppsatsförfattarna menar att vårdgivare 

måste ta reda på vilken information som den enskilda patienten vill ha. Det kan upplevas svårt 

som vårdgivare att informera när patienten säger att hon eller han inget vill veta. 

 Det kan finnas viktig information som bör delges patienten. Det kan då underlätta om 

patienten har anhörig med sig som efter patientens samtycke kan informeras istället. 

 

 Det kan också vara patientens första reaktion att inte vilja veta och det kan förändras. Därför 

är det viktigt att vårdgivare fortsättningsvis frågar om patienten vill ha information. 

Patienterna hade inte fått tala om döden med sin läkare även när patienterna själva hade 

förstått att den nalkades [21]. Patienterna upplevde att de hade fått bristande information om 

sin prognos [20, 24]. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att patienterna får tillfälle att 

prata om sin prognos och om döden.  Då ges patienterna och även de anhöriga en chans att 

förbereda sig på att döden kanske nalkas och göra det bästa av den tid som är kvar. Prognosen 

för lungcancer är dålig, därför kanske det kan finnas ovilja hos vårdgivare att diskutera detta. 

Det svåra är kanske inte att berätta om prognosen utan på ett sätt som inte tar bort hoppet hos 

patienten. Även om patienten inte kan botas så finns det mycket som kan göras för patienten. 

Två studier visade att patienter som var äldre än 65 år var mer benägna att överlåta åt 

vårdgivare att bestämma vilken information som skulle ges [24, 26]. Äldre patienter kan ha en 

annan inställning till läkare än vad yngre har det kan vara en förklaring.  De flesta patienter 

ville delta i diskussionen kring sin behandling [32-33]. Uppsatsförfattarna menar att patienter 

blir mer nöjda om de får delta i diskussionen om val av sin behandling i den utsträckning de 

önskar.  

 

 Det upplevdes som chockerande för en del patienter att de skulle få cytostatikabehandling 

och patienter hade bristande kunskap om cytostatikabehandling [27]. Uppsatsförfattarna vet 

att okunskap om cytostatikabehandling finns. Patienter tror att de kommer att må illa och 

tappa håret. Tidigare var det så att de flesta mådde illa av behandlingen.  
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Men utvecklingen av läkemedel mot illamående har gått framåt. Idag finns det läkemedel som 

kan ta bort eller reducera eventuellt illamående. Inför de flesta behandlingar ges medel mot 

illamående. En del cytostatika ger inte håravfall. Det är viktigt att informera om vilka 

eventuella biverkningar som kan uppträda. Hos patienter som får förberedande information 

inför behandling kunde ångest och depression minskas [33]. Patienten bör redan innan de ska 

få behandling informeras så att de vet vad som ska ske. Vid lungsektionen där 

uppsatsförfattarna arbetar brukar information om behandling ges i samband med 

diagnosbeskedet och sedan vid första cytostatikabehandlingen. Det kan vara svårt att 

informera om behandling när patienten precis fått veta att de har lungcancer. De kan då ha 

svårt att ta till sig informationen.  

 

Hinder för att få tillfredsställande information var bland annat tillgången på vårdgivare [31]. 

Det finns inte så många läkare som är lungspecialister. Hur vården för patienter med 

lungcancer är uppbyggd varierar i landet. Alla patienter med lungcancer i Dalarna behandlas 

på lungmottagningen Falu lasarett.  

 

Det är brist på tider hos läkare och patienter kan ha långt att åka vid läkarbesök vilket gör att 

patienter ibland själva ber om att få bli informerade per telefon.  Vid besked om diagnos och 

behandling är det viktigt att vårdgivare tar sig tid och det bör vara genom ett personligt möte. 

Tidsbrist och stress får inte göra så att informationen upplevs bristfällig. Flera studier visade 

att patienter upplevde bristande information om vad som skulle hända efter avslutad 

behandling [24-24, 32]. Uppsatsförfattarna menar att det kan vara så. Fortlöpande information 

måste ges under hela behandlingstiden och inte bara i början. 

 
Metoddiskussion 

Designen av studien var en systematisk litteraturstudie. Uppsatsförfattarna har använt sig av 

databaserna. PubMed, Cinahl och Elin.  Dessa databaser har varit relevanta för denna studie 

då de behandlar omvårdnadsforskning. Många sökkombinationer har använts eftersom 

flertalet av artiklarna som hittades handlade om information angående medicinska 

behandlingar och informerat samtycke till att vara med i studier. För att få svar på just denna 

uppsats frågeställningar krävdes en mer specifik sökstrategi, därav de många sökords-

kombinationerna. Sexton artiklar har använts till resultatdelen.  
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Då flera av artiklarna handlat om information både vid diagnos och behandling har det varit 

ett stort och tidsödande arbete att sortera materialet. Det skulle ha underlättat om endast en av 

frågeställningarna hade belysts i uppsatsen.  

Uppsatsförfattarna menar att eftersom artiklarna kommer från både Europa och Nordamerika 

och sjukvården kan se olika ut i dessa länder kan det vara svårt att generalisera resultatet. 

Brist i arbetet kan vara att artiklar inte enbart handlade om patienter med lungcancer. Likaså 

att några artiklar är äldre än tio år men de togs med då de ansågs relevanta för syftet. 

 En annan brist kan vara att alla artiklar är skrivna på engelska vilket inte är 

uppsatsförfattarnas modersmål vilket kan ge feltolkningar. Uppsatsförfattarna anser dock att 

frågeställningarna blivit besvarade.  

Konklusion 

Information vid diagnos kunde upplevas som en överraskning om patienten inte varit 

förberedd. Ord som patienten inte förstod användes av vårdgivare. Förberedande information 

om behandling kunde reducera ångest och minska depression. Det fanns brister i 

informationen som ges patienter med lungcancer, speciellt vad gäller prognos. Likaså 

upplevdes bristfällig information om vad som skulle ske efter behandling. Det som sågs som 

hinder för att få en tillfredsställande information var tillgången till vårdgivare, vårdgivares 

olust att svara på frågor och bristande kunskaper. 

 

Projektets kliniska betydelse  

Det är viktigt att patienter med lungcancer får en bra information för att kunna delta i 

behandlingsdiskussionen och kunna planera sin vardag. Resultatet av denna studie kommer att 

ligga till grund för ett kvalitetsutvecklingsarbete som syftar till att utveckla både den muntliga 

och skriftliga informationen till patienter med lungcancer vid lungsektionen Falu lasarett.  

 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att det vore intressant med svenska studier i ämnet, gärna ur ett 

genusperspektiv. Lungcancer ökar bland kvinnor i Sverige och de är ofta yngre än män vid 

insjuknandet. Skiljer sig informationsbehovet när det gäller kön och ålder? 
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