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Att leva med lungcancer: Patienters upplevelser av sjukdom och vård 
 

 

Sammanfattning 
Det är väl känt att majoriteten av patienter med lungcancer har kort överlevnad och stor symtombörda, 

vilket innebär att god palliativ vård är viktigt redan tidigt efter diagnos. Forskning visar dock att denna 

patientgrupp har symtom och andra problem som skulle behöva hanteras bättre. Patienterna är också 

drabbade av utdragna tidsintervaller i vårdkedjan. De vittnar om besvärliga väntetider och ovisshet 

gällande diagnos och behandling, samtidigt som de upplever att det finns för lite tid med vårdpersonal 

för psykosocialt inriktad vård. Systematiska bedömningar av patientens besvär samt forskning kring 

tänkbara åtgärder för dessa behövs i arbetet med denna patientgrupp. Dessutom behövs en mer effektiv 

vårdkedja där psykosociala aspekter av vården bör uppmärksammas och prioriteras.       

        

Fakta om lungcancersjukdomen  
o Lungcancer är den cancerform som dödar flest människor i världen [1].  

o I Sveriges nationella register för lungcancer registrerades 3 050 nyinsjuknanden år 2008 [2].  

o I mitten av 1980-talet började sjukdomen minska bland män medan den konstant ökar för kvinnor. 

I dag är det ungefär lika många kvinnor som män som insjuknar i Sverige [3, 4].  

o Tobaksrökning orsakar över 80% av insjuknandet i lungcancer [1].  

o Exponering för t.ex. asbest samt passiv rökning är också riskfaktorer för sjukdomen, men genetiska 

faktorer tillsammans med tobaksrökning verkar också ha betydelse [1].    

o Insjuknande och dödlighet i lungcancer är större hos låginkomsttagare och hos personer med 

lågstatusyrken [3].  

o Majoriteten av patienter som insjuknar diagnostiseras i ett sent cancerstadium där begränsade 

möjligheter till botande behandling finns [4].  

o Femårsöverlevnaden i världen ligger mellan 5-10% [1] trots att framsteg har gjorts med nya 

behandlingsmetoder [5]. Femårsöverlevnaden i Sverige ligger dock omkring 13% [6].  

o Sedan 1970-talet har överlevnaden förbättrats, men förbättringen är relativt liten [7]. 

o De flesta som drabbas av lungcancer genomgår behandling med cytostatika och/eller strålning. 

Endast en liten andel patienter opereras [2].  
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Symtom och andra besvär vid lungcancer  
 

Initiala besvär  

Många lungtumörer växer sig ganska stora innan de ger lokala symtom som blodhosta eller 

andningssvårigheter. Detta kan göra att det är svårt för både patient och vårdpersonal att identifiera 

sjukdomen. Det är dock endast ett fåtal patienter som saknar symtom vid diagnos [8], vilket kan 

relateras till att de flesta patienter med lungcancer diagnostiseras i ett sent cancerstadium. 

Trötthet/orkeslöshet, hosta, svårigheter att andas, viktnedgång och bröstsmärta är vanliga första 

symtom hos patienten, men de mer allmänna symtomen, såsom trötthet/orkeslöshet och viktnedgång, 

söker patienten vård för i mindre utsträckning [8]. Forskning har visat att symtom som dessa patienter 

upplever initialt uppmärksammas av patienten, men att förklaringar till dessa besvär inte härleds till 

lungcancer av patienten utan till andra orsaker såsom t.ex. att man blivit äldre. Därmed söker inte alltid 

patienten vård för dessa problem [9]. Eftersom det finns svårigheter att identifiera sjukdomen i tidigt 

stadium pågår forskning kring t.ex. tidiga hälsoförändringar hos patienter med lungcancer i syfte att 

erhålla mer kunskap kring hur sjukdomen ter sig innan diagnos från patientens perspektiv.    

 

Besvär under sjukdomstiden  

Jämfört med andra cancergrupper rapporterar patienter med lungcancer både fler och svårare fysiska 

symtom, psykosociala, och psykologiska problem [10-12]. Såväl sjukdomen i sig som den medicinska 

behandlingen kan ge upphov till symtom och andra besvär. Vanligt förekommande problem hos 

patienter med lungcancer är trötthet/orkeslöshet, hosta, andningssvårigheter, problem relaterade till den 

fysiska funktionen, rollfunktionen och den emotionella funktionen (förekommer hos 88-93% av 

patienterna). Sömnproblem och aptitlöshet är också vanligt förekommande (51-59%) [13, 14].  

 

Forskning visar att det som är mest besvärande under det första året med lungcancer är relaterat till 

trötthet/orkeslöshet (60%), smärta (45%), andning (31%), hosta (24%), samt problem med muskler, 

leder och med balansen (20%). Psykosociala problem kan relateras till begränsningar i dagligt liv (38%), 

ovisshet (oro/rädsla för framtiden 34%), relationer (19%), emotionella problem (19%), sömnproblem 

(15%), utseendeförändringar (14%), kognitiva problem (4%) och ekonomi (2%). En del patienter kan 

dock inte specificera sina problem utan menar att ”sjukdomen i stort” är det som är mest besvärligt 

[14].  
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Observera att en och samma patient kan ha uppgivit upp till fem besvär, vilket förklarar procentsatserna 

ovan. Forskning visar också att 43-47% av patienterna uppger att de använder smärtlindrande 

läkemedel, men att väsentligt färre rapporterar att dessa hjälper (14-33% efter diagnos) [13]. Även om 

fler patienter rapporterar att medicineringen hjälper över tid indikerar detta att smärtlindringen är 

bristfällig.  

 

Eftersom ett symtom sällan förekommer ensamt fokuserar en del ny forskning på s.k. symtomkluster, 

d.v.s. symtom som förekommer samtidigt och därmed påverkar varandra (se t.ex. [15]). Detta för att 

förstå hur symtom hänger ihop, men också för att kunna identifiera åtgärder som kan riktas mot flera 

symtom samtidigt.     

 

Vårdkvalitet  
 

Besvär orsakade av kontakt med hälso- och sjukvården  

Trots den stora symtombördan första året efter diagnos samt många psykosociala och existentiella 

problem för denna patientgrupp visade en studie att hela 27% av 400 patienter med inoperabel 

lungcancer uppgav att det mest besvärande första året efter diagnos var något problem orsakat av 

kontakten med sjukvården (t.ex. väntetid kommunikation/ informationsproblem) [14]. Detta är 

anmärkningsvärt både i förhållande till att studerade patienter befann sig i slutet av livet, hade stor 

symtombörda och att det som efterfrågades var vad som var mest besvärligt. Detta innebär att fler än 

27% av patienterna troligtvis var besvärade av problem relaterade till hälso- och sjukvården, men inte 

rankade detta som mest besvärligt. Kvinnor yngre än 55 år rapporterade mer problem orsakat av 

kontakt med hälso- och sjukvården nära diagnos än män i samma ålder. Detta är i linje med flera studier 

från olika länder och sjukvårdssystem som visar att kvinnor rapporterar mer subjektiva problem 

orsakade av hälso- och sjukvården (t.ex. [16]), men också att olikhet i behandling existerar till nackdel 

för kvinnor (t.ex. [17-20]).       

 

Vårdkvalitén utifrån patientens perspektiv har visat sig vara relativt god när det gäller den medicinska 

behandlingen medan att inte få träffa samma läkare under återkommande besök, att läkarna var 

oanträffbara och hade brist på tid rapporterades som problematiskt. Även patientens ovisshet om vem 

som hade ansvar för henne/honom och att få skiftande information från olika håll var bekymmersamt.  
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Sämst ställt var det enligt patienterna med framkomligheten på telefon under jourtid. Att själva inte 

kunna delta i beslut gällande den egna vården rapporterades också av många. Även möjligheten att få 

tillgång till information om egenvård samt kontinuiteten i vårdkedjan skattades som problematiskt. 

Patienterna önskade också att vårdpersonal skulle förmedla mer hopp, något som patienterna tyckte var 

mycket viktigt [21].  

     

Att vänta på diagnos och behandling 

Forskning visar att det föreligger omfattande tidsintervaller i vårdkedjan, d.v.s. relativt långa väntetider 

på diagnos och behandling [8, 22]. Dessutom får många patienter vänta längre på diagnos och 

behandling än vad som rekommenderas av svenska lungcancerstudiegruppen [8, 23]. Föga forskning 

om huruvida fördröjningar relaterat till sjukvården kan inverka på lungcancerpatientens överlevnad 

finns [24], även om studier [25] visar att en betydande andel av potentiellt botbara patienter kan komma 

att bli obotbara medan de väntar på behandling. Oberoende av om väntan påverkar överlevnaden finns 

det en risk att patientens välbefinnande påverkas av utdragna tidsintervall i vårdkedjan. Detta har 

bekräftats av forskning som beskriver att patienter är besvärade av utdragna tidsintervall [21]. 

Patienterna beskriver väntan som en ovisshet i sjukdom och vård där en del av patienterna menade att 

sjukvården övergav patienten i denna svåra situation. Ovisshet i väntan i vården kan relateras till 

ovisshet i sjukdom och existentiella aspekter som var jobbiga att brottas med på egen hand [26, 27].     

 

Den begränsade tiden för möte mellan patient och vårdgivare är problematisk för många patienter och 

mer tid för möten är något som patienter efterfrågar. Studier visar att patienterna även uttrycker en 

önskan om att få legitimitet för sitt eget sätt att se på tid, eftersom deras perspektiv på tid har ändrats 

när han/hon blivit sjuk. Forskning indikerar att patienternas eget sätt att se på tid och hur patienterna 

prioriterade denna (omprioriteringar i livet, mer tid för möte mellan patient och personal) står i konflikt 

med hur vårdpersonalen förvaltar patienternas tid (väntetid, begränsad tid för möte mellan patient och 

vårdgivare). Tid kan på detta sätt ses som en valuta där vårdgivare ”slösar” med patientens korta tid 

samtidigt som de är snåla att dela med sig av sin egen [26].    
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Identifiering av besvär  
Om man utgår ifrån att ett av vårdandets främsta mål är att lindra eller förhindra lidande samt skapa 

förutsättningar för välbefinnande, visar forskning kring denna patientgrupp att det finns stora brister i 

vården av patienter med lungcancer. Patienten lider p.g.a. att vårdpersonal inte ser och bekräftar 

patientens lidande, eller hanterar detta adekvat, vilket beskrivits ovan. Systematiska bedömningar av 

patientens symtom kan dock reducera patientens besvär [28], något som också Socialstyrelsen belyser i 

den preliminära versionen av nationella riktlinjer för lungcancervård 2010 [29].    

 

Vid smärtlindring är ofta det primära fokuset farmakologisk behandling med tonvikt på fysiska problem 

[30, 31]. Detta trots att inverkan av andliga, emotionella och psykologiska aspekter är väl 

dokumenterade [32, 33]. Faktorer som den komplexa smärtfysiologin, svårigheten att mäta fysisk, 

emotionell och existentiell smärta samt svårighet i administreringen av den smärtstillande medicinen 

[34] skulle kunna påverka den bristfälliga smärtlindringen. I Vårdprogram för lungcancer och 

mesoteliom [4] finns riktlinjer för god smärtlindring, vilket bland annat inkluderar en god smärtanalys 

med systematiska mätinstrument, adekvat behandling (farmakologisk och icke farmakologisk) samt 

utvärdering av behandlingen. Vårdprogrammet betonar också hur viktigt det är att som vårdpersonal 

finnas till hands och lyssna till patienten så att han/hon känner sig trodd i sin smärta. Eftersom 

cancersmärta är förknippad med en påminnelse av sjukdomen är det viktigt som vårdpersonal att få 

patienten så trygg som möjligt i sin smärtlindring.  

 

Internationellt finns en del mätinstrument för symtom att tillgå för cancerpatienter (se t.ex. [35]). 

Frågeformulär för hälsorelaterad livskvalitet finns också att tillgå för att på ett systematiskt sätt 

identifiera problem hos patienten. European Organisation for Treatment and Research for Cancer 

(EORTC) har t.ex. utvecklat ett frågeformulär för hälsorelaterad livskvalitet anpassat för patienter med 

cancer, med specifika frågor för olika cancerformer. Mer forskning behövs om hur frågeformulär som 

mäter symtom och besvär kan användas samt om vårdpersonals uppfattning av att använda dessa. 

Forskning har dock visat att en systematisk bedömning av patientens besvär med hjälp av 

mätinstrument inte är tillräckligt [14]. Det är därför viktigt att, i samtal med patienten, också ställa 

öppna frågor kring vilka besvär hon/han har. Det har visat sig vara betydelsefullt att använda bredare 

begrepp än symtom – t.ex. problem eller besvär – i samtal med patienten, både kliniskt och inom 

forskning. Detta för att göra det möjligt att identifiera den ofta mångfacetterade problematik dessa 
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patienter kan uppleva utan att använda termer som kan begränsa patienten att berätta om denna 

problematik.   

 

De svårigheter som denna patientgrupp rapporterar, såsom bristfällig symtomlindring och bristfällig 

psykosocial vård, kan med stor sannolikhet härledas till att den diagnostiska processen pågår samtidigt 

som många av dessa patienter behöver palliativ vård. Vården bör därför skapa förutsättningar för att ta 

hand om dessa patienter utifrån deras behov, d.v.s. där palliativ vård kan löpa parallellt med den 

medicinska behandlingen. Rehabilitering efter medicinsk behandling samt uppföljning av icke 

medicinska faktorer, såsom hanterandet av sjukdomen och dess effekter, är aspekter som också skulle 

behöva inkluderas i vården av dessa patienter.      

    

Referenser 

1. World Cancer Report, P. Boyle and B. Levin, Editors. 2008, International Agency for 
Research on Cancer. 

2. Lungcancer i Sverige. Nationellt register för lungcancer. Redovisning av material 2002-
2008., Regionalt Onkologiskt Centrum. 

3. Payne, S., 'Smoke like a man, die like a man'?: a review of the relationship between 
gender, sex and lung cancer. Soc Sci Med, 2001. 53(8): p. 1067-80. 

4. Vårdprogram för lungcancer och mesoteliom. Register för lungcancer. Gäller 10 01 01 - 
11 12 31. 2010, Regionalt Onkologiskt Centrum. 

5. Pirozynski, M., 100 years of lung cancer. Respir Med, 2006. 100(12): p. 2073-84. 
6. Brodin, O., Nytt hopp för lungcancerpatienten. Onkologi i Sverige, 2006. 1: p. 12-22. 
7. Talbäck, M., et al., Cancer survival in Sweden 1960-1998--developments across four 

decades. Acta Oncol, 2003. 42(7): p. 637-59. 
8. Lövgren, M., et al., Time spans from first symptom to treatment in patients with lung 
cancer--the influence of symptoms and demographic characteristics. Acta Oncol, 2008. 47(3): p. 
397-405. 
9. Corner, J., J. Hopkinson, and L. Roffe, Experience of health changes and reasons for 
delay in seeking care: a UK study of the months prior to the diagnosis of lung cancer. Soc Sci Med, 
2006. 62(6): p. 1381-91. 
10. Lidstone, V., et al., Symptoms and concerns amongst cancer outpatients: identifying the 
need for specialist palliative care. Palliat Med, 2003. 17(7): p. 588-95. 
11. Carlson, L.E., et al., High levels of untreated distress and fatigue in cancer patients. Br J 
Cancer, 2004. 90(12): p. 2297-304. 
12. Zabora, J., et al., The prevalence of psychological distress by cancer site. Psychooncology, 
2001. 10(1): p. 19-28. 
13. Lövgren, M., et al., Symptoms and problems with functioning among women and men with 
inoperable lung cancer--a longitudinal study. Lung Cancer, 2008. 60(1): p. 113-24. 



                     2011-01-19
                        7 
 
  
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Allt material är skyddat genom upphovsrätten och får inte användas i kommersiellt syfte. 
Texten får användas för eget bruk men källan måste anges. 

Källa: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum. 

14. Tishelman, C., et al., Are the most distressing concerns of patients with inoperable lung 
cancer adequately assessed? A mixed-methods study (unpublished manuscript). Journal of Clinical 
Oncology 2010. In press. 
15. Henoch, I., A. Ploner, and C. Tishelman, Increasing stringency in symptom cluster 
research: A methodological exploration of symptom clusters in patients with inoperable lung 
cancer. Oncology Nursing Forum, 2009. 36(6). 
16. Foss, C., Gender bias in nursing care? Gender-related differences in patient satisfaction 
with the quality of nursing care. Scand J Caring Sci, 2002. 16(1): p. 19-26. 
17. Bird, C.E., et al., Does quality of care for cardiovascular disease and diabetes differ by 
gender for enrollees in managed care plans? Womens Health Issues, 2007. 17(3): p. 131-8. 
18. Herold, A.H., et al., Evidence of gender bias in patients undergoing flexible 
sigmoidoscopy. Cancer Detect Prev, 1997. 21(2): p. 141-7. 
19. Karim, F., et al., Gender differences in delays in diagnosis and treatment of tuberculosis. 
Health Policy Plan, 2007. 22(5): p. 329-34. 
20. Pukk, K., et al., Do women simply complain more? National patient injury claims data 
show gender and age differences. Qual Manag Health Care, 2003. 12(4): p. 225-31. 
21. Lövgren, M., et al., Push or pull? The relationship between the perception of quality of 
care and use of complementary and alternative medicine among patients with lung cancer in 
Sweden European Journal of Oncology Nursing, 2010. In press. 
22. Koyi, H., G. Hillerdal, and E. Brandén, Patient's and doctors' delays in the diagnosis of 
chest tumors. Lung Cancer, 2002. 35(1): p. 53-7. 
23. Hillerdal, G., Rekommendationer utarbetade av Svenska lungcancerstudiegruppen. 
Kortare väntetider ett kvalitetskrav vid utredningar av lungcancer (Recommendations from the 
Swedish lung cancer study group. Shorter waiting times for diagnosis and treatment of lung 
cancer). Läkartidningen, 1999. 96(43): p. 4691. 
24. Jensen, A.R., J. Mainz, and J. Overgaard, Impact of delay on diagnosis and treatment of 
primary lung cancer. Acta Oncol, 2002. 41(2): p. 147-52. 
25. O'Rourke, N. and R. Edwards, Lung cancer treatment waiting times and tumour growth. 
Clin Oncol (R Coll Radiol), 2000. 12(3): p. 141-4. 
26. Lövgren, M., K. Hamberg, and C. Tishelman, Clock time and embodied time experienced 
by patients with inoperable lung cancer. Cancer Nurs, 2010. 33(1): p. 55-63. 
27. Berterö, C., M. Vanhanen, and G. Appelin, Receiving a diagnosis of inoperable lung 
cancer: patients' perspectives of how it affects their life situation and quality of life. Acta Oncol, 
2008. 47(5): p. 862-9. 
28. Sarna, L., Effectiveness of structured nursing assessment of symptom distress in advanced 
lung cancer. Oncol Nurs Forum, 1998. 25(6): p. 1041-8. 
29. Nationella riktlinjer för lungcancervård 2010. Stöd för styrning och ledning. Preliminär 
version. . 2010, Socialstyrelsen: Stockholm. 
30. Thomas, J.R. and C.F. von Gunten, Pain in terminally ill patients: guidelines for 
pharmacological management. CNS Drugs, 2003. 17(9): p. 621-31. 
31. Joyce, M., S. Schwartz, and M. Huhmann, Supportive care in lung cancer. Semin Oncol 
Nurs, 2008. 24(1): p. 57-67. 
32. Mako, C., K. Galek, and S.R. Poppito, Spiritual pain among patients with advanced 
cancer in palliative care. J Palliat Med, 2006. 9(5): p. 1106-13. 



                     2011-01-19
                        8 
 
  
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Allt material är skyddat genom upphovsrätten och får inte användas i kommersiellt syfte. 
Texten får användas för eget bruk men källan måste anges. 

Källa: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum. 

33. Breitbart, W., Spirituality and meaning in supportive care: spirituality- and meaning-
centered group psychotherapy interventions in advanced cancer. Support Care Cancer, 2002. 10(4): 
p. 272-80. 
34. Hemming, L. and D. Maher, Cancer pain in palliative care: why is management so 
difficult? Br J Community Nurs, 2005. 10(8): p. 362-7. 
35. Kirkova, J., et al., Cancer symptom assessment instruments: a systematic review. J Clin 
Oncol, 2006. 24(9): p. 1459-73. 

 
 

 

 

Malin Lövgren, sjuksköterska, medicine doktor  
 
Akademin hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna 
Stockholms sjukhem, FoUU-enheten   
 
E-post: mlv@du.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddat och får inte användas i kommersiellt syfte. 
Använd gärna texten för eget bruk men ange var materialet har hämtats.  
 
Ange referensen på följande sätt: 
Lövgren, M. (2011). Att leva med lungcancer : patienters upplevelser av sjukdom och vård. 
[Elektronisk]. Vårdalinstitutets Tematiska rum : Palliativ vård och omsorg.  
Tillgänglig: www.vardalinstitutet.net, Tematiska rum. 
 


