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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Lungcancer är en sjukdom med dålig prognos och hög dödlighet. 

Många patienter behandlas därför med palliativ vård. Att ha lungcancer påverkar 

patientens livskvalitet, och sjuksköterskan har ett stort ansvar i att främja 

patientens livkvalitet.  

Syfte: Att beskriva vad som innefattades i begreppet livskvalitet utifrån 

lungcancersjuka patienter i palliativ fas, vilka faktorer som påverkade känslan av 

den och hur sjuksköterskan kunde främja livskvalitet utifrån sin yrkesroll.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Totalt användes 25 artiklar 

av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklar till studien söktes i databaserna 

CINHAL och PubMed.  

Resultat: Livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp och det kan ses som 

någonting individuellt och unikt för varje enskild lungcancersjuk patient, och 

innebörden av begreppet hade olika betydelse för alla. Livskvalitet kunde påverkas 

utifrån både fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Sjuksköterskan 

hade därför en viktig roll i att ha en helhetssyn på patienten och se denne som en 

enskild individ i situationen, för att livskvalitet ska kunna främjas optimalt hos 

patienten. 

Slutsats: Livskvalitet är ett oändligt begrepp, som har en unik betydelse för varje 

patient. Som sjuksköterska fanns inget facit på vilka åtgärder som bäst kan främja 

patientens livskvalitet. Dock handlar det om till stor del för sjuksköterskan att våga 

möta patienten i denna svåra situation och att våga lyssna på patienten. 

 

 

Nyckelord: Främjande, livskvalitet, lungcancer, palliativ, sjuksköterska.  

Key words: Promote, quality of life, lung cancer, palliative, nurse. 

 

 

 

 

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING                

 

INTRODUKTION/BAKGRUND    1 

Lungcancer         1 

Behandling      1 

Palliativ vård      2 

Livskvalitet      3 

Sjuksköterskans roll     4 

 

Problemformulering     5 

Syfte      5 

Frågeställningar     5 

Definition av centrala begrepp    5 

 

METOD      6 

Design      6 

Urval av litteratur     6 

Inklusionskriterier                            6 

Exklusionskriterier                            7 

Värdering av artiklarnas kvalitet    7 

Tillvägagångssätt     7 

Analys      8 

Forskningsetiska aspekter                      8 

 

RESULTAT                            9 

Livskvalitet för en lungcancerpatient i palliativ fas och faktorer som påverkar den  9 

Fysiskt                            9 

Psykiskt                                            11 

Socialt                                                 13  

Existentiellt                                                 14  

Övriga faktorer som påverkar                          14 

Sjuksköterskans främjande arbete av livskvalitet                        15       

Bemötande                           15 

Delaktighet                           15 

Evidensbaserad vård och kunskap                         16    

Vårdplanering och samarbete                         16  

Symtompåverkan och omvårdnadsåtgärder                              16                 

Den palliativa vården                          17     

Familj och närstående                                     18 



 

Existentiellt                           18 

Livskvalitet och sjuksköterskan                                                                    19           

Vid livets slut                           19 

Kontinuerlig uppföljning                          19 

 

DISKUSSION                          20 

Sammanfattning av resultatet                                                20 

Resultatdiskussion                          21            

Metoddiskussion                          23 

Slutsats                           25 

Förslag till vidare forskning                                                26 

 

REFERENSLISTA                            28 

 

Bilaga I, Granskningsmall Kvantitativa studier                        32 

Bilaga II, Granskningsmall Kvalitativa studier                        33 

Bilaga III, Tabell Sökningshistorik                         34 

Bilaga IV, Tabell Artikelsammanställning                                               37 

Författardeklaration                                                                                                         45



 

1 
 

INTRODUKTION/BAKGRUND 

 

Lungcancer  

Lungcancer sett över hela världen är den vanligaste cancerformen och utgör ca 13   

% av alla cancerdiagnoser. (Bergqvist, 2013). I Europa är lungcancer den tredje 

vanligaste cancerformen, efter bröstcancer och coloncancer (Gupta, Braun & 

Staren, 2012). Antalet fall av lungcancer i Sverige har ökat de senaste åren. Enligt 

Socialstyrelsen (2011) dör i Sverige ca 3500 personer varje år i sjukdomen, vilket 

utgör ungefär 75 % av alla som får diagnosen (Järhult & Offenbartl, 2011). I slutet 

av 1950-talet insjuknade cirka 900 patienter varje år, jämfört med 2008 då mer än 

3000 patienter insjuknade (Johansson, Larsson & Ljung, 2012). Diagnosen är en 

sjukdom med dålig prognos och hög dödlighet (Bennet & White, 2013). 

Lungcancer är den cancerform som tar flest liv (Socialstyrelsen, 2011). 

Sjukdomen indelas i två olika typer, då de skiljer sig åt i spridningssätt och vilka 

egenskaper som tumören har. Icke-småcellig lungcancer utgör ungefär 80 % av 

alla fall med lungcancer och resterande 20 % av lungcancerfallen utgörs av 

småcellig lungcancer. Detta är också en mer avancerad form av lungcancer 

(Ericson & Ericson, 2012).  

Symtom vid lungcancer kan vara hosta med blodiga upphostningar, viktnedgång, 

trötthet, smärta i bröst, värk i kroppen, andfåddhet, vilket kan vara diffusa symtom 

sett till sjukdomens allvarlighetsgrad (Bergqvist, 2013). 

Risken att drabbas av lungcancer ökar om man är rökare, har vistats bland 

kemikalier, gäller framför allt radon, och med stigande ålder. Det är vanligare att 

män drabbas av lungcancer, än att kvinnor gör det. Däremot ökar antalet fall där 

kvinnor diagnostiseras med lungcancer. Den ålder där det är vanligast att drabbas 

av lungcancer är mellan 75-84 år, men det blir allt vanligare att yngre människor 

drabbas (Bennet & White, 2013). 

 

Behandling  

Patienten har enligt § 3 i kap. 2a utifrån Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) alltid rätt att vara delaktig och ta del av tydligt anpassad information 

angående behandlingsalternativ. Detta för att själv kunna välja vad denne är 

beredd att utstå sett till sjukdomspåverkan kontra behandlingsbiverkan.  
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Lungcancer behandlas olika beroende på form och utspridning. Behandlingen av 

cancer ger ofta påfrestande biverkningar (Evans, 2013). De senaste fem åren har 

behandlingsformerna för lungcancer utvecklats och idag kan patienten erbjudas 

kirurgi, strålbehandling och cytostatika, eller en kombination av dessa (Bennet & 

White, 2013; Bergqvist, 2013).  

Dock kan många av de som diagnosticeras med lungcancer inte behandlas kurativt, 

trots att behandlingen har utvecklats. Upp emot 80 % av de som drabbas av 

lungcancer dör inom ett år, och endast 5-10% har en överlevnad på mer än fem år 

(Bennet & White, 2013). Detta på grund av att lungcancer ofta upptäcks i ett sent 

stadium (Gupta, Braun & Staren, 2012). Majoriteten av de patienter som får 

diagnosen kommer därför att behandlas i livsuppehållande syfte (Järhult & 

Offenbartl, 2011). Många patienter blir i samband med diagnosen också palliativt 

bedömda och kommer behandlas med palliativ vård (Evans, 2013; Socialstyrelsen, 

2011). 

 

Palliativ vård 

Palliativ vård är ett relativt nytt begrepp. Ända fram till 1987 talades om terminal 

vård när det gällde vården av döende personer, både nationellt och internationellt. 

Successivt ersattes terminal vård av begreppet palliativ vård. Ordet palliativ 

härstammar från latinets pallium, vilket betyder mantel. Detta ord har en symbolik, 

då manteln står för lindrande åtgärder och det är något som idag ges inom den 

svenska sjukvården (Beck-Friis & Strang, 2012). 

Beck-Friis & Strang (2012) talar också för att palliativ vård är mer än bara 

enskilda palliativa insatser. Den har en klar vårdfilosofi och en aktiv helhetsvård, 

där syftet är att skapa en bra livskvalitet för patienten, när sjukdomen inte längre 

går att bota.  

Palliativ vård är uppbyggt på fyra hörnstenar: symtomlindring, närståendestöd, 

teamarbete och kommunikation och relation. Genom att utgå från dessa fyra 

hörnstenar kan patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas 

och patienten ses med en helhetssyn (a.a). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) var palliativ vård den vård som syftade till att främja 

livskvalitet och lindra lidande hos patienter med en obotlig sjukdom. I begreppet 
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palliativ vård ingår också att beakta patientens behov (fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella), samt att ge stöd till närstående. Alla typer av diagnoser och alla 

åldersgrupper innefattas av palliativ vård, men den palliativa vården kan se olika ut 

beroende på vilken diagnos eller ålder som patienten har. Att ge en patient palliativ 

vård bygger på ett palliativt förhållningssätt, och med det menas att ha en 

helhetssyn på människan genom att stödja patienten att få leva ett värdigt liv och 

att få känna välbefinnande och livskvalitet ända till livets slutskede (a.a). 

 

Livskvalitet 

World Health Organization (WHO, 1997) definierade livskvalitet som en 

värdering där utgångsläget ses från patientens välmående från ett fysiskt, psykiskt 

och socialt perspektiv, självständighet i vardagen och att ha en tro. Hur väl dessa 

faktorer påverkar patientens livskvalitet utvärderas av patienten själv utifrån 

dennes syn på sin livssituation, sina värderingar, förväntningar och egna mål. 

Faktorer som umgänge och sociala relationer, familjesituation, känsla av att inneha 

hälsa, ekonomiska förhållanden, vardagen, boendeförhållanden, sin egen 

kroppsbild, känsla av trygghet, minneskapacitet, påverkan på sömn och smärta, är 

bara några exempel på faktorer som kan gagna livskvalitet i olika riktningar. 

Livskvalitet är också något som är föränderligt under tid och kommer därför att 

förändras i och med sjukdomens eventuella förlopp (WHO, 1997). 

Det finns dock olika tolkningar av vad livskvalitet är. Gupta et al., (2012) menade i 

sin studie att livskvalitet är ett diffust begrepp som har en flerdimensionell 

konstruktion. Den bästa källan till vad livskvalitet är, kommer från patienten själv 

och innefattar olika innebörd för varje individ. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är livskvalitet något som skiljer sig mellan varje 

patient. Begreppet livskvalitet sägs innefatta livsinnehåll och bör utgå från att 

patienten själv får välja var och hur denne vill leva den tid som är kvar, för att på 

så sätt kunna leva efter sina önskemål. Detta för att få ut så mycket som möjligt av 

det som denne anser är viktigt för stunden.  

Själva begreppet livskvalitet och främjandet av detta beskrivs enligt 

Socialstyrelsen (2011) kunna handla om att patienterna får känna sig fria från 

ångest, smärta eller känna att de kan få tillräcklig med luft då de andas. Att känna 

livskvalitet sägs också kunna handla om att slippa ta del av symtomatisk 
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behandling, då resor kan vara ansträngande och skada mer än de gör nytta för den 

palliativt bedömda patienten. Ibland kan varje dag i livet innebära en vinst av 

livskvalitet, men även att få tid att vara med sina nära (a.a). 

 

Sjuksköterskans roll 

Bennet & White (2013) har gjort en studie där syftet var att öka förståelsen för 

lungcancersjuka patienter sett till behandling, utredning och patientens 

upplevelser. I studien nämns att främjandet av livskvalitet är en av sjuksköterskans 

huvudansvar i mötet med lungcancersjuka patienter och är en viktig del i 

behandlingen.  

Att få en lungcancerdiagnos och bli palliativt bedömd kan vara påfrestande både 

psykiskt och fysiskt, vilket i sin tur ofta skapar en rädsla och oro hos patienten. Det 

är vanligt att patienter som får en lungcancerdiagnos går in i en krissituation i och 

med att de får sitt cancerbesked (Ericson & Ericson, 2010; Evans, 2013). Patienter 

som blivit palliativt bedömda i sin sjukdom är i behov av att mötas med en 

helhetssyn och sjuksköterskans ansvar handlar mycket om att göra det så bra som 

möjligt för patienten den sista tiden i livet (Evans, 2013).  

Enligt HSL (SFS 1982:763) 2 a § skall vården och behandlingen utformas och 

genomföras i samråd med patienten så lång det är möjligt. Sjuksköterskan måste 

därför tydligt informera patienten om samtliga behandlingsalternativ, dess 

eventuella risker och vilka fördelar det kan medföra. Detta för att uppfylla 

patientens önskan och för att patienten själv ska få bestämma vad denne är beredd 

att utstå, sett till lungcancerns symtom. Det är viktigt att som sjuksköterska vara 

rak och ärlig i dessa situationer för att inte förvränga något eller ge falska 

förhoppningar (Socialstyrelsen, 2011). 

 

I det palliativa skedet har sjuksköterskan en viktig roll för främjandet av 

livskvalitet (Evans, 2013). Eftersom livskvalitet är något individuellt som bör utgå 

från varje patient, måste sjuksköterskan vara uppmärksam och lyhörd gentemot 

patientens önskemål och vad denne anser är viktigt, för att kunna fånga upp behov, 

problem och resurser hos patienten, för att i sin tur kunna främja en individuell 

känsla av livskvalitet (Socialstyrelsen, 2005). 
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Problemformulering 

Lungcancer är en sjukdom med hög dödlighet och den har ofta ett snabbt 

sjukdomsförlopp (Bennet & White, 2013). Det gör att patienten inte alltid har lång 

tid kvar i livet efter att ha fått sin diagnos. Att leva med lungcancer påverkar 

patientens livskvalitet och det gör att det för sjuksköterskan blir än mer viktigt att 

försöka göra det så bra som möjligt för patienten, den sista tiden som denne har 

kvar i livet. För att kunna främja livskvalitet hos en patient i palliativ fas är det 

som sjuksköterska viktigt att känna till vad detta kan innebära sett till patientens 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2011).  

I och med att begreppet livskvalitet är ett så diffust begrepp så vill vi i denna 

studie gå djupare på ämnet för att skapa en förståelse över vad det innefattar 

utifrån den lungcancersjuke patientens perspektiv, vad som påverkar livskvaliteten 

och vad sjuksköterskan kan göra för att främja livskvalitet hos dessa patienter. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vad som innefattades i begreppet livskvalitet utifrån 

lungcancersjuka patienter i palliativ fas, vilka faktorer som påverkade känslan av 

den och hur sjuksköterskan kunde främja livskvalitet utifrån sin yrkesroll. 

 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer påverkar känslan av livskvalitet hos lungcancersjuka 

patienter i palliativ fas? 

 Vad kan sjuksköterskan göra för att främja livskvalitet utifrån sin 

yrkesroll? 

 

Definition av centrala begrepp 

 

Livskvalitet  

Med livskvalitet avses i denna studie något som är individuellt för varje patient 

och att det kan ha olika betydelse för alla (Socialstyrelsen, 2011). Livskvalitet kan 

ses utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv och är föränderligt med tiden 

(WHO, 1997). 
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Palliativt bedömd 

Med palliativt bedömd menas de patienter som inte längre kan botas från sin 

sjukdom och som behandlas med palliativ vård. 

 

Palliativa patienter  

Med palliativa patienter avses de som blivit palliativt bedömda och behandlas för 

att lindra eventuella symtom (Socialstyrelsen, 2011). I studien har vi valt att utgå 

från patienter diagnosticerade med en obotlig form av lungcancer.  

 

METOD 

 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Det innebär att resultatet baserats 

på tidigare studier inom området (Rosén, 2012).  

 

Urval av litteratur 

Sökning efter artiklar genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. (Se 

Bilaga III). Vid sökningar i databaser användes MeSH-termer för att hitta 

synonymer till respektive sökord. 

Vid sökning efter studier som svarade på frågeställningarna, gjorde dessa ur olika 

perspektiv. Artiklar till frågeställning 1 söktes ur patientens perspektiv och 

sökning efter artiklar till frågeställning 2 gjordes ur sjuksköterskans perspektiv.  

 

De sökord som använts i studien valdes ut då de ansågs svara på våra 

frågeställningar och vårt syfte. Några av dessa sökord gjordes även om till MeSH-

termer, för att få träffar på fler och andra studier.  

De sökord som använts i studien är:  

Definition, description, experience, interventions, lung cancer, lung neoplasm, 

nurs*, palliation, palliative, patient, promote, support, QOL, quality of life.  

 

Inklusionskriterier  

Artiklar gjorda mellan 2003 och 2014 inkluderades i studien. Detta för att få ett 

brett utbud av gjorda studier inom området. 
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Studier avseende patienter som diagnostiserats med en form av lungcancer som 

inte gick att bota och som behandlades symtomatiskt, alternativt med palliativ vård 

inkluderades.  

 

Exklusionskriterier 

Studier avseende patienter med lungcancer som behandlades i kurativt syfte 

exkluderades.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Vid granskningen av de artiklar som ingick i resultatet av denna studie har två 

granskningsmallar använts. Granskningsmall för artiklar med kvantitativ ansats 

och granskningsmall för artiklar med kvalitativ ansats, enligt Högskolan Dalarna 

(Forsberg & Wengström, 2008, & Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). ( Bilaga I 

och II).  

Granskningsmallarna bestod av ett antal frågor om innehållet i artikeln, som sedan 

gav ett resultat på vilken kvalité studien håller. För att resultatet skulle vara 

trovärdigt har endast artiklar som graderats till > 75 %, enligt granskningsmallarna 

använts, då det visar att artikeln erhöll god kvalitet. För kvantitativa artiklar ska 

därför 21 av 29 svar ha markerats med JA och för kvalitativa artiklar ska 18 av 25 

svar ha markerats med JA. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökning efter artiklar till denna litteraturstudie gjordes enskilt av respektive 

deltagare. Till en början gjordes breda sökningar för att få en inblick i området och 

för att se vilka studier som gjorts om detta. Efterhand smalnades sökningarna av 

genom att flera sökord kom att användas i respektive sökning, och de artiklar som 

ansågs svara på vårt syfte och våra frågeställningar sparades. (Se Bilaga III).  

Totalt lästes 59 artiklar innan de som ansågs vara relevanta för resultatet 

gemensamt valdes ut. Vid urvalet diskuterades varje enskild artikel och dess 

innehåll av författarna, för att säkerställa att artikelns innehåll uppfattats och 

tolkats lika. De artiklar som ansågs svara på frågeställningarna togs vidare till 

granskning. Totalt granskades 30 artiklar.  
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Efter kvalitetsgranskningen återstod 25 artiklar som kom att utgöra resultatet. 

Varje artikel sammanställdes i en tabell för att skapa en tydlig överblick av varje 

enskild artikel (Se Bilaga IV).  

 

När resultatet skulle skrevs delades arbetet upp i två dokument, ett för respektive 

frågeställning. De artiklar som i sitt resultat svarade på någon av 

frågeställningarna, sammanställdes i passande dokument. När resultatet hade 

sammanställts i stora drag, skickades de olika dokumenten sinsemellan författarna 

för att de skulle kunna fyllas ut med resultat från studier som kunde ha missats av 

den ena parten. De två frågeställningarna sammanställdes sedan i ett dokument. 

Därefter bestämdes gemensamt när resultatet ansågs vara klart. Resultatet lästes 

igenom flertalet gånger för att säkerställa att något som kunnat vara till värde 

missats vid sammanställningen av resultatet. Till sist delades det färdiga resultatet 

i litteraturöversikten upp i specifika rubriker och teman, som kom att bli det 

slutgiltiga resultatet.  

 

Analys 

De 30 artiklar som gick vidare till granskningen, granskades med hjälp av någon 

av de två granskningsmallarna, beroende på om det var en kvalitativ eller 

kvantitativ studie. 25 artiklar gick igenom granskningen, då de ansåg hålla god 

kvalitet. Dessa artiklar lästes sedan noggrant igenom. Det gjorde att likheter och 

skillnader i studierna, begreppet livskvalitet och faktorer som påverkar 

livskvaliteten samt sjuksköterskans roll i detta, kunde urskiljas och jämföras 

mellan olika studier. För att få en överskådlig bild över de utvalda artiklarna som 

använts för resultatsammanställningen gjordes en tabell med en övergripande 

beskrivning över respektive artikel (Forsberg & Wengström, 2008). (Se Bilaga 

IV). 

 

Forskningsetiska aspekter 

Vid framtagandet av resultatet har inga fakta som påvisats i respektive artikel 

förvrängts eller skrivits om.  Då artiklar som grundar resultatet togs fram och 

sammanställdes har litteraturstudiens frågeställningar alltid varit grunden, detta för 

att resultatet skall vara etiskt korrekt sett till syftet med studien. Resultatet grundar 
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sig helt på tidigare artiklar som gjort inom området och resultatet från dessa. Då 

resultatet sammanställts har det gjorts neutralt till den tidigare artikelns resultat. 

Sammanställningen av resultatet i litteraturstudien skrevs med egna ord för att 

undvika plagiering av tidigare forskning (Kjellström, 2012).  

De artiklar som grundat resultatet är alla granskade och har alla erhållit en 

garanterat god kvalitet vid skattning av studiens kvalitet som gjorts med hjälp av 

utvalda bedömningsmallar. För att undvika felreferering har källan alltid skrivits ut 

kontinuerligt genom hela litteraturstudien. Sist finns en referenslista med alla 

artiklar som ingått i arbetet (Kjellström, 2012).  

Vid analys och resultatsammanställning har en neutral attityd hållits gentemot 

texten och artiklarnas resultat. Detta för att litteraturstudiens resultat skall vara 

grunden och det som står är det som påvisats och utgjort resultatet i den enskilda 

artikeln. Egna reflektioner och tankar var därför inte aktuella förrän under rubriken 

diskussion (Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie har utifrån de två frågeställningarna 

sammanställts i två huvudteman tillsammans med ett antal underkategorier under 

respektive huvudtema.  

 

Livskvalitet för en lungcancersjuk patient i palliativ fas och 

faktorer som påverkar den 

 

Fysiskt 

Enligt Roulston, Bickerstaff, Haynes, Rutherford & Jones, (2012), beskriver 

lungcancersjuka patienter att de förlorat sin känsla av livskvalitet när de inte längre 

hade förmåga eller ork kvar att göra vad de ville. Patienterna förklarar denna 

förlust som oförmågan att utföra sina intressen, exempelvis som att spela golf, ta 

en promenad, fiska, springa, vara med sina barn och barnbarn eller vara ute i 

trädgården. Då de inte längre klarar av att göra detta på grund av problem med 

rörligheteten, ledde det till minskad energi och uthållighet, vilket i sin tur gav en 

fortsatt negativ inverkan på den upplevda livskvaliten. Ännu mer påtaglig blev den 

negativa känslan av livskvalitet då patienterna är i behov av hjälp i det dagliga 

livet, speciellt då hjälpen kommer från barn eller barnbarn. Att förlora sin 

integritet och inte kunna leva självständigt påverkar de lungcancersjukas upplevda 

livskvalitet (Berterö, Vanhagen & Appelin, 2008; Esbensen, Østerlind, Roer & 

Hallberg, 2004; Hermann & Looney, 2011; Lauri, 2010; Roulston et al., 2012).  

Livskvalitet i en positiv riktning innebär enligt patienterna att få behålla sin fysiska 

förmåga, att själv kunna planera sin vardag och göra det man vill trots sjukdomen 

(Berterö et al., 2008; Hately, Laurence, Scott, Baker & Thomas, 2003; Lauri, 

2010). Patienter som har förmågan kvar att kunna utföra sina intressen, sade sig 

känna sig lyckliga och beskrev den upplevda livskvaliteten som någonting positivt 

(Dickerson, Eman, Ziegler, Chen, Steinbrenner & Dean, 2012). Att bli behandlad 

på samma sätt som innan sjukdomen och bli sedd som samma person som innan 

diagnosen lungcancer, är till värde för att bygga upp en känsla livskvalitet. 

Patienterna vill känna sig behövda som de personer de är och alltid varit (Berterö 

et al., 2008; Lauri, 2010). 

Med lungcancer och dess behandling uppstår en rad olika symtom och besvär som 
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av patienterna i de olika studierna beskrivs påverka känslan av livskvalitet negativt 

ur ett fysiskt perspektiv. I vilken utsträckning livskvalitet påverkas av symtomen 

beror på dess karaktär och intensitet (Akin, Can, Aydiner, Ozdilli & Durna, 2010; 

Hermann & Looney, 2011). Borneman, Cristea, Reckamp, Sun & Ferrell, (2008) 

har i sin studie intervjuat patienter med syftet att fånga upp de symtom som ansågs 

påverka känslan av livskvalitet mest. Symtom som nämndes var utmattning, 

dyspné, smärta, viktnedgång, sömnproblem, hosta, diarré, förlorad aptit, dåligt 

allmäntillstånd och funktionsförmåga, brist på energi, svårigheter med andningen 

samt sexuell påverkan.  

Koczywas, Thomas, McCarty, Borneman, Ferraro, Sun, Uman & Ferrell, (2013) 

och Lauri, (2010) har mätt i vilken grad de vanligaste förekommande symtomen 

vidare påverkar livskvaliteten hos lungcancerpatienter. Enligt patienterna nämndes 

utmattning som det vanligaste symtomet och har också påvisats vara det symtom 

påverkade livskvaliteten negativt i störst bemärkelse, något som i grunden kan ha 

en bakomliggande orsak, till exempel dyspné (Mohan, Singh, Singh, Goyal, 

Pathak, Mohan & Guleria, 2007). De näst vanligaste symtomen vid lungcancer var 

sömnsvårigheter, följt av hosta, smärta och dyspné (Borneman et al., 2008; 

Koczywas et al., 2013).  

I och med att känslan av utmattning är ett vanligt symtom har Vena, Parker, Allen, 

Bliwise, Jain & Kimble, (2006) studerat lungcancerpatienters sömn och jämfört 

med friska personers. Det visade sig i studien att lungcancerpatienter hade en 

försämrad sömnkvalitet och upplevde sig tröttare jämfört med en frisk person. 

Anledningen till detta berodde på symtom som hosta, dyspné, smärta, 

uppvaknanden och frusenhet som ledde till ofrivillig sömnlöshet. Många 

lungcancersjuka är i behov av vila eller sovstunder under dagtid, något som bidrar 

till ett rubbat sömnmönster (Vena et al., 2006). Att inte kunna sova på regelbundna 

tider och ha ett stabilt sömnmönster påverkar livskvaliten negativt. Problemet med 

sömnsvårigheter fortsätter att förvärras i och med att sjukdomen fortskrids 

(Henoch, Bergman, Gustafsson, Gaston-Johansson & Danielsson, 2007). 

 

Psykiskt 

Att få diagnosen lungcancer är en stor omställning i livet för den drabbade 

patienten. Genom en positiv attityd gentemot sin situation kan tankar kring 
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sjukdomen distraheras och den livsomställning som patienten går igenom att 

upplevas lättare. En positiv attityd till livet underlättade för de lungcancersjuka att 

leva ett normalt liv trots sjukdom. Att leva ett normalt liv gjorde bidrog också till 

att patienterna upplevde sig ha kontroll över sjukdomen och den annars svåra 

påfrestande situationen som denna kan orsaka. Detta i sin tur bidrog till en ökad 

känsla av livskvalitet och ett meningsfullt liv (Berterö et al., 2008; Dickerson et 

al., 2012; Horii & Maekawa, 2013; Lauri, 2010; McCarty & Dowling, 2009).  

Den psykiska faktor som påverkade livskvalitet negativ i störst utsträckning var 

känslan av ångest. Med tiden, i takt med att sjukdomen fortskreds fortsätter även 

känslan av ångest att öka vilket bidrar till en negativ riktning av upplevd 

livskvalitet i och med tiden hos de lungcancersjuka Även depression är en vanlig 

psykisk aspekt som påverkar lungcancersjuka patienters livskvalitet negativt. Hur 

livskvalitet skattas har betydelse av hur långt gången patienten är i sin lungcancer. 

Ångest och depression hade en tendens att öka under tid och det gjorde att 

patienten fick en sämre skattning av sin livskvalitet allt eftersom tillståndet 

förvärrades. En bakomliggande orsak till detta kan vara påverkan av dyspné i och 

med att det kan förvärras över tid. Det finns dock studier som sett att livskvalitet är 

stabilt över tid och inte förändras, trots att symtomen förvärras och patienten 

närmar sig slutet (Akin et al., 2010; Borneman et al., 2008; Henoch et al., 2007; 

Hermann & Looney, 2011; Koczywas et al., 2013; Sarna, Brown, Cooley, 

Williams, Chernecky, Padilla & Danao, 2005).  

Att leva med sjukdomen lungcancer och inte kunna fly från den är en ständig 

psykisk påfrestning och många patienter upplever en rädsla och oro inför 

framtiden. Ovetskapen om att sjukdomen kan ha spritt sig i kroppen genom 

metastaser, var också en bidragande faktor som enligt patienterna skapade en oro 

och en försämrad livskvalitet (Ellis, Williams, Wagland, Bailey & Molassiotis, 

2012; McCarty & Dowling, 2009; Sarna et al., 2005). Även behandlingar patienten 

genomgick kunde vara en orsak till ovisshet då många patienter behandlas i syfte 

att förlänga livet eller minska påverkan av symtomen. Att inte veta hur länge 

behandlingen kommer att pågå eller när den sista behandlingen kommer att ske, 

beskrevs av patienterna vara psykiskt påfrestande och verkade tärande på känslan 

av livskvalitet. (McCarty & Dowling, 2009).  
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Socialt 

Det är viktigt att känna att stöd finns att tillgå efter att ha fått en 

lungcancerdiagnos, särskilt från familjen (Berterö et al., 2008). Familjen är för 

majoriteten av patienterna en viktig källa för att de ska orka hantera sin situation 

med lungcancer och eventuell behandling (Ellis et al., 2012).  

Borneman et al., (2008) och Lehto, (2011) har dock påvisat att det också finns 

motsatser sett till hur familjen bidrar till en ökad känsla av livskvalitet. En 

lungcancersjuk patient ansåg att möten med familj och närstående istället bidrog 

till en känsla av ångest. Lungcancerpatienter kan uppleva en känsla av skam då de 

drabbas av sjukdomen i och med att familjen ofrivilligt ofta involveras. Denna 

skam blev framförallt påtaglig om den drabbade är eller har varit rökare. 

Sett till familj och närstående till den lungcancersjuka finns också samband mellan 

alla de inblandades känsla av livskvalitet. Familjens och de närståendes skattning 

av sin upplevda livskvalitet har visat sig ha samband med patientens upplevda 

livskvalitet (Fujinami, Otis-Green, Klein, Sidhu & Ferrell, 2012). 

Sjukdomen kan skapa en känsla av att vara isolerad. I och med sjukdomen förlorar 

många patienter ork och förmåga till att leva vidare i sitt tidigare normala liv. En 

patient beskrev att denne bara orkade sitta hemma och tänka, vilket ledde till en 

ofrivillig isolering från ett det sociala. Känslan av att vara isolerad förvärrades då 

denne inte hade tillgång till någon att prata med. Detta påverkade i sin tur känslan 

av livskvalitet negativt enligt patienerna (Borneman et al., 2008; Roulston et al., 

2012; Sarna et al., 2005).  

Isolering kan också upplevas då patienterna inte kan fortsätta att arbeta, om de 

tidigare varit yrkesverksamma. Även socioekonomiska förhållanden har visat sig 

vara en orsak till en negativ påverkan av patienternas upplevda känsla av 

livskvalitet, liksom dåligt ställda ekonomiska förhållanden (Akin et al., 2010; 

Dickerson et al., 2012; Esbensen et al., 2004). 

Hur livskvalitet påverkas av den ålder då patienten får diagnosen skiljer sig åt i 

olika studier. Lägre ålder då patienten drabbades av lungcancer, nämndes av Akin 

et al., (2010) och Sarna et al., (2005) påverka känslan av livskvalitet negativt i 

större utsträckning, än de som fick diagnosen vid högre ålder. De äldre däremot 

beskrev att de hade fått leva sitt liv och påverkades därför inte i samma 

utsträckning som de yngre.  
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Enligt Dickerson et al., (2012) var det för yngre patienter särskilt noga med att de 

fick påbörja en behandling så snart som det gick, med förhoppning om att få 

fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt. Esbensen et al., (2004); Henoch et al., 

(2007) och Mohan et al., (2007) har dock kommit fram till att åldern inte hade 

någon betydelse och att ökad ålder inte påverkar känslan av livskvalitet.  

Existentiellt 

Efter att ha fått diagnosen lungcancer kunde det vara lätt att ställa sig frågan: 

varför hände detta mig? Att ha en tro och att ha en andlig sida kan vara till hjälp 

för att kunna leva med sjukdomen och bidra till ökad livskvalitet. Tro kan också 

bidra till en känsla av hopp sett svåra stunder som sjukdomen och behandlingen 

kan medföra (Berterö et al., 2008; Lauri, 2010). 

Esbensen et al., (2004) nämner i sin studie att det finns samband mellan lägre 

känsla av livskvalitet och att leva utan känsla av att känna hopp. Att inte ha något 

hopp kan bero på att patienten lever i vetskap om att sjukdomen ändå kommer att 

leda till döden.  Livskvalitén påverkas också negativt då den sjuke vet om att 

sjukdomen inte nått sitt slut än, och även att den kommer att förvärras inom en 

snar framtid (Esbensen et al., 2004).  

För att fly dödstankar och från sjukdomen nämner en del patienter att de försöker 

distrahera sina tankar och lever i förnekelse till sjukdomen. Att kunna acceptera 

sjukdomen och ha hopp för framtiden var dock en viktig aspekt sett till känslan av 

livskvalitet för de som drabbats av lungcancer (Ellis et al., 2012).  

 

Övriga faktorer som påverkar livskvalitet 

Moyra, Liam, Murray, Johnston, Cardwell & Donnelly, (2009) gjorde en studie 

där patienterna fick skriva av sig sina tankar och känslor i form av en dagbok. 

Detta visade sig dock gagna känslan av livskvalitet negativt. Vanlig vård med 

öppen kommunikation visade sig enligt patienterna ge en högre känsla av 

livskvalitet. En av anledningarna till detta resultat kan vara att de som skrev 

dagbok höll sina tankar för sig själv, då 23 % av de som skrev dagbok aldrig 

visade upp denna för sin vårdare. 
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Sjuksköterskans främjande arbete av livskvalitet 

 

Bemötande 

Patienter som drabbats av lungcancer och genomgår behandling, får ofta en 

negativ påverkan på sin livskvalitet. Både sjukdom och behandling har visat sig 

kunna vara en orsak till detta, i och med den psykiska och fysiska påfrestning det 

kan medföra. Lungcancerpatienter bör regelbundet följas upp för att 

sjuksköterskan skall kunna tillgodose dem med stöttning, och för att åtgärder i ett 

tidigt stadium skall kunna sättas in, för att behålla eller främja känslan av 

livskvalitet så gott det går (Akin et al., 2010). Sjuksköterskan bör i mötet med 

patienten sträva efter att ha en positiv attityd och försöka hjälpa patienten efter 

dennes behov, då detta har visat sig öka patientens upplevda livskvalitet 

(Dickerson et al., 2012). En patient i studien av Roulston et al., (2012) berättade att 

sjuksköterskan inte visade sympati då denne var nedstämd, utan istället 

underlättade för patienten att hålla sig fokuserad och att vara positiv. Detta hjälpte 

i sin tur patienten ur den jobbiga situationen.  

Att bemöta lungcancerpatienter med ärlighet, att inte gå bakom ryggen eller dölja 

någonting informationsmässigt, har visat sig vara till värde för den upplevda 

livskvaliten. En patient sa att denne hellre ville veta om det inget gick att göra, än 

att gå i ovisshet om det fanns vetskap om situationen, sjukdomen och eventuell 

behandling (Ellis et al., 2012). 

 

Delaktighet 

För att främja livskvalitet måste sjuksköterskan möta den lungcancersjuke 

patienten som en person som har ett liv utanför sjukdomen. Önskemål, att skapa en 

förståelse gentemot patienten sett till sjukdomen, symtom, sjukdomsprognos, 

upplevelser och hela situationen, är viktigt för att kunna tillgodose patienten med 

anpassad information på rätt nivå. Att tydligt informera patienten är a och o för att 

patienten själv ska kunna fatta beslut och vara delaktig kring sin sjukdom, 

behandling och för att ta ställning till vilken vård denne önskar (Yoong, Greer, 

Jackson, Gallagher, Back & Temel, 2013). Man bör dock vara medveten om att 

tydlig information inte alltid är ett facit till att optimera känslan av livskvalitet, 

bara för att patienten underlättas att vara delaktig i sin vård. Det har också visat sig 
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att patienter som får ta del av information inför beslutsfattandet, inte alltid 

upplever en bättre livskvalitet (van den Bergh, Essink-Bot, van Klaveren & de 

Koning, 2010). 

 

Evidensbaserad vård och kunskap 

För att sjuksköterskan ska kunna främja patientens känsla av livskvalitet optimalt, 

är det viktigt att känna till sjukdomens symtom och se vilka faktorer som skapar 

oro hos patienten. Det är viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad och söka ny 

information inom dessa områden. Om sjuksköterskan inte har kunskap om 

sjukdomen och dess symtom, eller bemöter patienterna oprofessionellt, kan behov 

lätt förbises och påverka patienternas livskvalitet negativt (Ellis et al., 2012).  

 

Vårdplanering och samarbete 

Varje patients behov, önskemål och beskrivning av livskvalitet är unikt. För att 

främja livskvalitet kan en specifik vårdplan göras tillsammans med varje enskild 

patient. I vårdplanen tydliggörs patientens enskilda behov och önskemål, vilket gör 

att sjuksköterskan kan anpassa vården till varje patient. Dock måste man vara 

medveten om att lungcancer och dess behandling bidrar till att patientens mående 

och dagsform kommer att vara föränderligt. Vårdplanen måste därför göras om vid 

behov för att relevanta omvårdnadsåtgärder, sett till patientens upplevda 

livskvalitet, skall kunna sättas in (Koczywas et al., 2013). Sjuksköterskan måste 

utöver vårdplanen också uppmärksamma patientens hälsostatus och se fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov, för att kunna främja livskvalitet. För att 

främja livskvalitet optimalt, måste vårdpersonalen även arbeta som ett team utifrån 

de olika professionerna som bland annat kan innefatta läkare, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, undersköterskor, dietist, biståndshandläggare  (Koczywas et al., 

2013). 

 

Symtompåverkan och omvårdnadsåtgärder 

Ett vanligt symtom som beskrivs påverka livskvaliteten hos lungcancerpatienter, är 

som tidigare nämnts dyspné. För att förebygga detta kan både fysiska och 

psykologiska åtgärder sättas in (Hately et al., 2003). Att utbilda 

lungcancerpatienter att hantera sin situation, kan underlätta hanteringen av 
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besvärande symtom som kan ha en negativ inverkan på upplevd livskvalitet 

(Borneman et al., 2008). Exempel på åtgärder att undervisa patienten i, är att ta 

djupa andetag, att göra så kallad bukandning, påminna patienten att andas ut 

ordentligt och uppmana patienten att våga vila vid olika aktiviteter. 

Avslappningsövningar kan bidra till att skapa ett lugn. Att öppna ett fönster för att 

få friskt luft är också en enkel åtgärd som kan underlätta andningen (Hately et al., 

2003). 

 

Den palliativa vården  

De patienter som vårdades på en palliativ vårdavdelning skattade en högre känsla 

av livskvalitet, än de som vårdades i hemmet, enligt Leppert, Turska, Majkowicz, 

Dziegielewska, Pankiewicz & Mess, (2011).  Borneman et al., (2008) har i sin 

studie sett att palliativ vård främjade livskvalitet i större utsträckning, jämfört med 

de patienter som vårdades på en onkologisk avdelning. Den palliativa vården 

måste dock sättas in i tid, om den skall vara till fördel för patientens livskvalitet.  

Patienter som sätts in på palliativ vård i samband med sin lungcancerdiagnos, har 

visat sig skatta känslan av upplevd livskvalitet högre, än de som tar del av vanlig 

vård (Temel, Greer, Muzikansky, Gallagher, Admane, Jackson, Constance, Craig, 

Jacobsen, Pirl, AndrewBillings & Lynch, 2010).  

 

Det är också viktigt att patienten får ta del av information och får rätt behandling 

så fort som möjligt, för att känslan av en god livskvalitet ska kunna främjas eller 

behållas redan från början (Fujinami et al., 2012). Tillsammans med patienten ska 

sjuksköterskan se över vilket plan denne är på fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt, sett till sjukdomen. I ett tidigt stadium ska det också göras klart vad 

och i vilken utsträckning patienten önskar ta del av information, och hur delaktig 

patienten önskar att vara i olika beslut, för att livskvalitet skall kunna främjas 

(Yoong et al., 2013).  Den palliativa vården inriktar sig på sjukdomens och 

symtomens troliga förlopp, för att i tid kunna diskutera alternativa behandlingar 

och biverkningar, med utgångspunkt på hur patientens upplever sin egen hälsa. 

Detta för att patienten ska vara delaktig och optimera känslan av livskvalitet 

(Yoong et al., 2013).   
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Familj och närstående 

Familj och närstående ska ses som en naturlig del i vårdandet av den 

lungcancersjuke och måste också tas om hand. Då känslan av livskvalitet hos 

familj och närstående har studerats, har samband kopplat till den lungcancersjukes 

upplevda livskvalitet kunnat påvisas. Sjuksköterskan måste se alla inblandade i 

situationen för att kunna fånga upp eventuella faktorer som kan påverka 

livskvalitet negativt. Regelbunden kontakt med en sjuksköterska kunde vara ett 

alternativ till att främja känslan av upplevd livskvalitet hos alla inblandade, för att 

bakomliggande faktorer skulle fångas upp i tid (Fujinami et al., 2012). 

Att ständigt fånga upp familj och närståendes syn och tankar på situationen var 

viktigt. Hur det såg ut i dagsläget kunde vara till värde att fånga upp, då dessa 

insatser kunde bli mer krävande och påfrestande med tiden och sjukdomens 

förlopp. Insatser från familj och närstående får inte tas för givet (Yoong, et al., 

2013). Sjuksköterskan bör ta reda på hur familj och närstående upplever att 

vardagen fungerar, hur mycket hjälp de bistår den sjuke med, vilka insatser de är 

villiga att bidra med, om de vill bidra alls, hur det fungerar med eventuella 

sjukhusbesök, deras upplevelser av att leva med en närstående som har sjukdomen 

och genomgår eventuell behandling. Sjuksköterskan bör diskutera med familj och 

patient angående beslut om medicinsk behandling, önskemål och vilka 

omvårdnadsåtgärder som eventuellt skall sättas in vid livets slut och vem som ska 

ta dessa beslut, för att främja livskvalitet till fullo (Yoong et al., 2013).   

 

Existentiellt 

Sjuksköterskan som arbetar med lungcancersjuka patienter får inte dra sig från att 

prata om döden. Att vara utbildad kan vara en fördel sett till mötet med de 

lungcancersjuka patienterna. Bemötandet handlar mycket om existentiella frågor 

och tankar kring döden, och en öppenhet för att prata om detta måste kunna göras 

naturligt. Det är viktigt att våga möta patienterna på detta plan i ett tidigt skede av 

diagnosen, för att kunna fånga upp tankar och funderingar som annars kan påverka 

känslan av livskvalitet negativt om de förbises. Det är även viktigt att vara lyhörd 

gentemot den enskilde patienten. Att ta sig tid och lyssna på patientens livshistoria 

och livssituation, är också en viktig del i vårdandet för att främja livskvalitet hos 
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den lungcancersjuke (Lehto, 2011).   

 

Livskvalitet och sjuksköterskan 

Sjuksköterskans upplevelse av sin egen livskvalitet speglas i vårdandet av 

lungcancersjuka patienter.  Eftersom lungcancer beskrivs som en allvarlig sjukdom 

med stor påfrestning känslomässigt, är många av patienterna känslomässigt 

påverkade och därmed även deras upplevda livskvalitet. Då patienter öppet vårdas 

i palliativt syfte, kan arbetet underlätta hanteringen av de känslomässiga 

påfrestningarna som annars kan påverka sjuksköterskans upplevda livskvalitet 

negativt. Om sjuksköterskan upplever sig ha en bra känsla av livskvalitet kommer 

detta speglas i vårdandet och påverka patientens upplevda livskvalitet på ett 

positivt sätt. Kvinnliga sjuksköterskor har visat sig ha en större tendens att 

påverkas av patienternas känslor. Orsaken till detta kan vara att kvinnor vill sätta 

hög standard i omvårdnaden och tar på sig mer arbete (Wadhwa, Burman, Swami, 

Rodin, Lo & Zimmermann, 2013). 

 

Vid livets slut 

Under vårdandet av lungcancersjuka patienter nämns ofta att patientens beslut är 

grunden till främjandet av livskvaliteten. Vid livets slut är det inte alltid patienten 

har förmågan kvar att fatta sina beslut själv. Sjuksköterskan måste därför redan i 

ett tidigt stadium ta reda på patientens önskningar, både angående behandling och 

omvårdnadsinsatser, för att känslan av livskvalitet och ett värdigt slut av livet ska 

kunna tillgodoses (Yoong et al., 2013). Diskussionen kan handla om hur länge 

patienten önskar ta del av behandling, i vilken form och om patienten önskar ta del 

av behandling alls. Kring omvårdnad kan det handla om vilka som skall 

informeras, vem eller vilka som skall närvara vid slutet, hur och vem som skall 

vårda, var patienten vill befinna sig vid livets slut och eventuellt om där finns 

några sista önskningar (Yoong et al., 2013). 

 

Kontinuerlig uppföljning 

Under vårdandet är det viktigt att ständigt följa upp symtom och skapa en 

förståelse för hur patienten påverkas av sjukdomen. Utifrån detta är det viktigt att 

kontinuerligt diskutera behandlingsalternativ med patienten, för att denne ska 
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kunna vara delaktig och ta sina egna beslut för att främja känslan av livskvalitet 

(Yoong et al., 2013). Som tidigare nämnts har sjuksköterskan ett ansvar i att möta 

patienten i nuet, då lungcancer påverkar livskvalitet både utifrån sjukdomen och 

eventuell behandling. Att ha en helhetssyn i mötet med patienten är viktigt för att 

kunna fånga upp och främja känslan av livskvalitet utifrån fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella aspekter (Koczywas et al., 2013). 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultatet 

Livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp som innehåller både fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella aspekter (Lauri, 2010). Livskvalitet handlade till 

stor del om att kunna fortsätta leva ett normalt liv, även efter att ha fått en 

lungcancerdiagnos (McCarty & Dowling, 2009).  

När patienten får diagnosen lungcancer skedde en stor omställning i livet (Horii & 

Maekawa, 2013). Patientens livskvalitet påverkades av både sjukdomen och 

behandlingen (Akin et al., 2010). Att patienten inte längre klarade av att göra 

samma saker som innan sjukdomen, påverkade patientens livskvalitet negativt 

(Hermann & Looney, 2011). Att känna att det inte längre fanns något hopp 

påverkade även det livskvaliteten på ett negativt sätt (Esbensen et al., 2004).  

Det är som sjuksköterska viktigt att se patienten som en person med ett liv utanför 

sjukdomen, och inte bara som patient (Yoong et al., 2013). Det var också viktigt 

att sjuksköterskan såg patientens närstående, då det visade sig att en bra 

livskvalitet hos de närstående påverkade patientens livskvalitet positivt (Fujinami 

et al., 2012). Sjuksköterskan får heller inte vara rädd för att prata med patienten 

om döden. Sjuksköterskan måste vara öppen och tidigt i sjukdomsförloppet prata 

med patienten om detta, för att få veta vad patienten har för tankar och funderingar 

(Lehto, 2011).    
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Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie har mynnat ut i att livskvalitet är ett oändligt 

begrepp utan någon klar beskrivning eller klassificering om vad som innefattas. 

Det finns inget rätt eller fel om vad livskvalitet är. Något också Lauri (2010) och 

Gupta et al., (2012) tidigare nämnt. 

Patientens egen upplevelse och beskrivning har visat sig vara det som bäst 

beskriver livskvalitet. Något facit för vad som faktiskt innefattas i själva begreppet 

finns inte, något även WHO (1997) påpekar.  

Då samband och hur livskvalitet påverkas av olika faktorer setts över har vissa 

likheter setts inom flertalet studier. Dessa faktorer kan vara alltifrån olika symtom 

sjukdomen kan medföra, behandlingar och dess biverkningar, sociala förhållanden, 

psykiskt påfrestning, ovisshet om framtid, förlorat hopp och känslor som påverkar 

(Ellis et al., 2012; Esbensen et al., 2004; McCarty & Dowling, 2009).  

Vilken ålder som patienten är i när denne får sjukdomen, har i vissa studier visat 

sig påverka patientens livskvalitet. Detta gällde särskilt yngre patienter, som fick 

en negativ påverkan på sin livskvalitet när de fick diagnosen (Akin et al., 2010; 

Sarna et al., 2005). Att få en lungcancerdiagnos i tidig ålder kan förstås påverka 

patienten mer, än om denne fick diagnosen i hög ålder. En äldre patient har hunnit 

varit med om och gjort mer saker i livet och det kan göra att denne inte tar en 

lungcancerdiagnos lika hårt. En yngre patient har inte alltid hunnit med att göra 

allt än som denne vill i livet, och det kan göra att patients livskvalitet påverkas 

negativt (Akin et al., 2010; Dickerson et al., 2012; Sarna et al., 2005).  

 

I mötet med den palliativa patienten måste sjuksköterskan vara lyhörd och se 

patientens enskilda behov och önskningar, för att kunna planera relevanta 

omvårdnadsåtgärder och på så sätt kunna främja patientens livskvalitet. 

Sjuksköterskan måste möta patienten som den person denne är och se problem, 

behov, resurser utifrån ett fysiskt och psykiskt plan för att kunna främja känslan av 

livskvalitet (Koczywas et al., 2013; Yoong et al., 2013). Evans, (2013) och 

Socialstyrelsen, (2005) har också nämnt detta som viktiga delar sett till 

sjuksköterskans yrkesroll för att kunna främja livskvalitet optimalt.  

I flera studier har familj och närstående visat sig vara viktiga delar för att 

livskvalitet ska kunna främjas (Berterö et al., 2008: Ellis et al., 2012; Lauri, 2010). 
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Då familj och närstående är viktiga för patienten, och ger patienten en trygghet när 

denne går igenom sjukdom och behandling, är det viktigt att sjuksköterskan fångar 

upp både patient, familj och närstående. I den svåra situation som dessa ställs 

inför, i samband med sjukdomen, är det viktigt att alla blir sedda (Fujinami et al., 

2012; Yoong et al., 2013). Socialstyrelsen (2013) nämner också de närstående som 

en viktig del, en resurs som skall innefattas då de beaktat det optimala innehållet 

inom den palliativa vården. 

 

Socialstyrelsen (2011) nämnde delaktighet som en byggsten för att kunna främja 

livskvalitet. Detta är något som även i denna studie påvisats vara av betydelse. För 

att kunna skapa en individuell känsla av livskvalitet sett till den enskilde patienten, 

är det viktigt att låta patienten vara delaktig i vården (Yoong et al., 2013). Enligt 

Ellis et al., (2012) kan detta bland annat handla om medicinska behandlingar, 

omvårdnad och önskningar vid livets slut, vilket även Socialstyrelsen (2013) 

benämner är en avgörande del för främjande av livskvalitet inom hos palliativt 

bedömda patienter. För att detta ska fungera optimalt är det viktigt att tillgodose 

patienten med tydlig information som underlättar beslutstagandet (Ellis et al., 

2012). Som sjuksköterska är det då viktigt att vara ärlig gentemot patienten och 

inte skapa falska förhoppningar även om sjukdomen är svår och har dålig prognos, 

något Socialstyrelsen (2011) tagit upp som en viktigt del för främjandet av 

livskvalitet. För att detta ska fungera är grunden att sjuksköterskan samarbetar med 

hela vårdteamet och ständigt söker evidens för sina omvårdnadsinsatser (Ellis et 

al., 2012; Koczywas et al., 2013). 

 

Med denna litteratöversikt skapas en överblick över hur stort ansvar 

sjuksköterskan faktiskt har i sin yrkesroll. Sjuksköterskan kan inte bara utföra sina 

omvårdnadsåtgärder utifrån sina egen erfarenhet, kunskap och kompetens, utan 

alla omvårdnadsinsatser måste också individanpassas till varje enskild patient för 

att livskvalitet skall kunna främjas (Koczywas et al., 2013).  Eftersom det inte 

finns någonting som är rätt för alla patienter, belyses vikten av att vara lyhörd och 

skapa delaktighet för varje enskild patient (Yoong et al., 2013). Vad som hela 

tiden bör eftersträvas för att optimera livskvalitet och göra mest rätt i sin 

sjuksköterskeroll, är därför att hela tiden ha patienten i fokus och arbeta därefter.  
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Sjuksköterskan måste ha en helhetssyn på patienten och se denne utifrån ett 

fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Livskvalitet är ett 

multidimensionellt, oändligt begrepp, utan en enda egentligen rätt eller felaktigt 

beskrivning (Gupta et al., 2012; Lauri, 2010; Socialstyrelsen, 2005; WHO, 1997; 

Yoong et al., 2013). Det är därför viktigt i möten med patienten att vara lyhörd, 

inte dra förhastade slutsatser utifrån hur patienten kanske velat ha det tidigare, och 

att anpassa sig till nuet. Det gäller att vara med patienten i nuet, men även att ha 

känsla för att kunna fånga upp vad som är livskvalitet för stunden för den 

lungcancersjuka patienten. För att främja livskvalitet är det viktigt att se 

människan som en unik individ, då livskvalitet är ett unikt begrepp med olika 

innebörd för alla individer.  

 

Metoddiskussion 

Då artiklar inriktade på sjuksköterskans främjande av livskvalitet hos patienter i 

palliativ fas eftersöktes, visade det sig att det inte fanns ett vidare brett utbud av 

studier inom det området som svarade på frågeställningen specificerat till den 

målgrupp som eftersöktes. Olika kombinationer av sökord användes i både 

databasen CINAHL och databasen PubMed för att göra breda sökningar, men utan 

att lyckas få fram så många artiklar som handlade om detta ämne. Detta är 

anledningen till varför resultatet av den frågeställningen kan uppfattas som gles 

och otydlig, och varför resultatet inte går in på djupet inom specifika 

omvårdnadsåtgärder som beskriver exakt vad sjuksköterskan kan göra för att 

främja livskvalitet. 

Resultatet kan ha påverkats av valet av artiklar som kom att ingå i denna 

litteraturstudie. Tanken från början var att skapa ett djup över vad livskvalitet är 

utifrån patientens perspektiv, genom att främst använda studier med kvalitativ 

ansats. Då sökningarna gjordes visade det sig att de kvantitativa studierna var 

överrepresenterade inom detta ämne. Dock svarade dessa på frågeställningarna till 

denna studie, och studierna erhöll en tillräckligt god kvalitet för att användas enligt 

gränsen vid kvalitetsgranskningen.  Detta ledde till att de faktorer som studerats, 

sett till upplevelsen av livskvalitet hos den lungcancersjuka patienten, var 

förbestämda i vissa studier. Sambanden mellan olika faktorer och känslan av 
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livskvalitet har studerats i många studier. Resultatet kom därför att beskriva de 

olika faktorerna som har påvisats ha en inverkan på känslan av livskvalitet. 

I och med att lungcancer är en så pass allvarlig och vanlig form av cancer valdes 

studier från hela världen till resultatet. Detta kan vara en styrka, då begreppet 

livskvalitet inte kan beskrivas på ett sätt då det är någonting unikt för varje individ. 

Det kan dock också vara en svaghet då vården kan se olika ut sett runtom i 

världen, vilket också kan komma att påverka känslan av upplevd livskvalitet, då 

det kan utgå från fysisk, psykisk, social och existentiell påverkan. 

 

I vissa studier nämns lungcancer som ”Avancerad cancer”. Patienterna 

behandlades för att uppnå en känsla av livskvalitet och kunde inte behandlas 

kurativt, men i studien nämnde inte den palliativa vården ordagrant. Då denna 

studie gick ut på att ta reda på vad livskvalitet var för en patient med en 

lungcancerdiagnos som inte gick att bota, har dessa studier kommit att användas i 

resultatet då de tog upp aspekter angående livskvalitet som svarade på 

frågeställningarna i denna litteraturstudie. Dessa studier har dock en 

sammankoppling med andra studier inom området som påvisat samma sak.  

 

I många studier som ligger till grund för resultatet kan ett bortfall ha påverkat 

resultatet och evidensen i den primära studien. Detta på grund av att många 

patienter hinner avlida under studiens gång. Många studier nämner dock att det 

finns ett behov av mer forskning på området för att kunna säkerställa att resultatet 

är trovärdigt. I denna litteraturstudie ingår dock dessa artiklar då bortfallen under 

studiens gång är svåra att påverka, just på grund av att patienterna är svårt sjuka 

och hinner avlida innan studien slutförts. I och med att litteraturstudien handlar om 

palliativa patienter så har dessa studier ändå inkluderats i resultatet, trots att det 

kan anses som en brist i studien, med anledningen att detta är något som inte går 

att påverka. 

Studier inriktade på sjuksköterskans roll var ofta avsmalnade och inriktade på ett 

specifikt område. Då sjuksköterskans roll har studerats och sammanställts, kan 

studier som innefattar en specifik inriktning valts att användas. Ett exempel på 

detta är en studie som sett över den optimala palliativa vården och främjandet av 



 

25 
 

livskvalitet. Dessa studier har valts att användas då de går djupare in på vad som 

bör ingå för att främja livskvalitet inom ett visst område, i detta fall inom den 

palliativa vården. Något som indirekt var av betydelse för denna litteraturstudie 

och beskrev sjuksköterskans roll. Anledningen till att dessa studier inkluderades 

var på grund av att det fanns få studier som var enhetligt inriktade på lungcancer, 

palliativ vård och sjuksköterskans roll. Att inte ta med dessa avsmalnande studier 

skulle gjort att ett resultat som är av betydelse för sjuksköterskans roll skulle 

förkastats. Dessa avsmalnande studier som använts kan vara en styrka då de går in 

på djupet inom ämnet. Det kan dock också ses som en svaghet i studien, då de inte 

involverar den exakta målgrupp inom alla kriterier som författarna valt att studera. 

 

Slutsats 

Då resultatet sammanställts har under hela förloppet en återkoppling till syftet och 

frågeställningarna hållits. Resultatet har därefter mynnat ut i att livskvalitet är ett 

oändligt begrepp, med en unik betydelse för varje patient.  

 

Att kunna fortsätta leva ett normalt liv beskrevs av patienterna vara en viktig del 

för att kunna ha en bra livskvalitet. Familj och närstående var också en viktig källa 

för att utvinna livskvalitet. Det fanns en rad mer specifika faktorer där samband 

setts mellan dessa och den upplevda känslan av livskvalitet. Här har bland annat 

sjukdomen och dess symtom, behandlingar, vårdform, inställning gentemot sin 

livssituation, funktionell status, arbete och ekonomi kunnat påvisas som faktorer 

som kunde påverka patientens upplevda livskvalitet.  

Åtgärder inom den palliativa vården riktades på faktorer runt hela människan och 

dennes livssituation, upplevelser, och såg även närstående som en viktig byggsten 

inom omvårdnaden. Som sjuksköterska fanns inget facit på vilka åtgärder som 

skulle sättas in för att främja patientens livskvalitet. Sjuksköterskan måste ha 

kunskap om sjukdomen, symtom, behandling och utgå från den enskilde patientens 

behov och önskemål vid insättandet av omvårdnadsåtgärder. Åtgärderna behövde 

inte heller alltid vara konkreta, utan en stor del i vården av lungcancersjuka 

patienter handlade om att som sjuksköterska finnas tillgänglig för patienten i svåra 

situationer och våga lyssna. För att få ett rätt svar på vad livskvalitet innefattar och 

hur det kan främjas, måste sjuksköterskan möta varje lungcancersjuk patient 
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individuellt med en helhetssyn och anpassa åtgärderna därefter.  

 

I den kliniska verksamheten skulle detta resultat kunna fungera som en påminnelse 

till alla sjuksköterskor. I vården idag stressas mycket och rutiner går av bara farten. 

En patient som en gång gjort ett val tas lätt för givet att alltid vilja ha det så. Detta 

kan bero på att sjuksköterskan gör det enkelt för sig, eller för att hon kanske inte 

vill ställa samma fråga varje dag. Till exempel är det vanligt att en patient alltid får 

mjölk till maten, bara för att denne hade det som önskemål en gång.   

Med resultatet i denna studie kan yrkesverksamma sjuksköterskor få en 

påminnelse om hur viktiga de små valen och åtgärderna är för patienterna. Till 

exempel kan dagsformen vara avgörande. En patient som kanske inte orkar gå ut 

ena dagen, kanske inte hellre vill något annat nästa dag. Som sjuksköterska måste 

man därför alltid våga fråga. Vara lyhörd. Ta vara på önskningar så gott det går. 

Det är det lilla extra som kan främja livskvalitet och göra patientens dag. Som man 

säger; Så lite gör så mycket.  

 

Förslag till vidare forskning  

Även om det inte fanns så mycket kvalitativa studier att tillgå sett till ämnet, så har 

ändå ett stycke utifrån patientens perspektiv kunnat sammanställas i denna 

litteraturstudie. Däremot är detta stycket inte så djupgående som tanken var från 

början att detta skulle vara. Vidare forskning som skulle kunna vara aktuellt inom 

området är att gå djupare på ämnet genom att göra fler kvalitativa studier om 

upplevelsen av livskvalitet hos patienten. Sjuksköterskans roll i mötet med dessa 

patienter är av värde att ta till vidare forskning.  

 

Ibland har studier kommit att påvisa olika resultat inom samma område. Ett 

exempel är påverkan på livskvalitet sett till ålder då patienten får sin 

lungcancerdiagnos. Inom dessa studier skulle det vara intressant att gå djupare på 

ämnet. Ett exempel är att göra forskningen mer specifik och se över hur 

livskvalitet klassas inom varje patientgrupp. Många tidigare studier beskriver 

urvalet och deltagarna som ingick i studien, dock utan att gå djupare på ämnet. 

Urvalet finns beskrivet, medan syftet på studien är inriktat på någonting annat. 

Oftast kring sjukdomen och samband till patientens upplevda livskvalitet. 
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Intressant och till värde kan det då vara att gå djupare på själva patienten och 

exempelvis se över dennes ålder, kön, levnadssituation, socioekonomiska 

förhållanden, utbildning och livshistoria var för sig, för att se om där finns tydliga 

drag som påverkar livskvalitet mer eller mindre, genom att titta på faktorer kring 

den drabbades levnadsförhållanden.  

 

Utifrån sjuksköterskans yrkesroll krävs mer studier över åtgärder, framför allt 

omvårdnadsåtgärder. Vad som är av värde att studera är framförallt mer specifika 

åtgärder som ger direkt resultat och verkar främjande för patientens upplevda 

livskvalitet i nuet. Till exempel kan omvårdnadsåtgärder mot ångest, dyspné, 

sömnproblem, utmattning studeras, i och med att dessa symtom som är vanliga hos 

de lungcancersjuka och verkar negativt på den upplevda livskvaliten. Många av de 

studier som är gjorda utifrån sjuksköterskans perspektiv handlar om livskvalitet i 

stort och faktorer runtomkring själva patienten.  
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BILAGA I. Kvantitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: <75% 75% >75% 

Kvalitet:  låg medel hög 
 
 
BILAGA II. Kvalitativa studier 
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 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: <75% 75% >75% 

Kvalitet:  låg medel hög 
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BILAGA III. Sökningshistorik 

 

Databas Sökord Antal 

träffa

r 

Läst

a 

titla

r 

Lästa 

abstrac

ts 

Lästa 

artikl

ar 

Artiklar 

till 

granskni

ng 

Artiklar 

efter 

granskni

ng och 

resultat 

CINAH

LFull 

text 

Nurs*AN

D lung 

cancer 

AND 

QOL 

19  19 12 9 4 3 

CINAH

LFull 

text 

Nurs* 

AND 

Support 

AND lung 

cancer 

133 60 6 4 1 0 

CINAH

LFull 

text 

Nurs* 

AND 

Palliative 

AND lung 

cancer 

104 104 11 7 1 1 

CINAH 

Full text  

Nurs* 

AND 

Interventi

ons AND 

Quality of 

life AND 

Lung 

Cancer 

38 38 9 1 1 1 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

cancer 

AND 

palliative 

AND 

QOL 

22 22 4 2 2 2 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

cancer 

AND 

palliative 

AND 

Quality of 

life 

170 93 17 13 6 5 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

cancer 

AND 

quality of 

life AND 

9 9 3 0 0 0 
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defination 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

cancer 

AND 

quality of 

life AND 

experienc

e 

92 92 9 4 3 3 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

cancer 

AND 

palliative 

AND 

experienc

e 

65 65 3 1 0 0 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

neoplasm 

AND 

palliative 

AND 

quality of 

life 

51 51 3 0 0 0 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

cancer 

AND 

quality of 

life AND 

palliation 

35 35 6 3 2 0 

CINAH

L 

Full text 

Lung 

cancer 

AND 

quality of 

life AND 

descriptio

n 

8 8 4 0 0 0 

CINAH

LFull 

text 

Lung 

cancer 

AND qol 

126 126 13 8 5 5 

CINAH

L 

Full text 

Lung 

Cancer 

AND 

Quality of 

life AND 

Nursing 

interventi

ons 

33 33 5 2 2 2 

CINAH

L 

Full text 

Quality of 

life AND 

Nurs* 

7 7 1 1 1 1 
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AND 

Interventi

ons AND 

Palliative 

patients 

AND 

Lung 

cancer 

PubMed,  

Full text 

Nurs* 

AND 

Promote 

AND 

Quality of 

life AND 

Lung 

cancer 

patients 

7 7 2 1 1 1 

PubMed, 

Full text 

Nurs* 

AND 

Support 

AND 

Quality of 

life AND 

Lung 

cancer 

AND 

Palliative 

patients 

44 44 6 3 1 1 
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BILAGA IV. Artiklar som grundat litteraturstudiens resultat. 

 

Författare Titel Årtal Syfte  Design Resultat 

Akin, S. Can, 

G. Aydiner, 

A. Ozdilli, K. 

Durna, Z. 

 

Quality of 

life, 

symptom 

experienc

e and 

distress of 

lung 

cancer 

patients 

undergoin

g 

chemother

apy 

2010 Att beskriva 

livskvalitet 

under 

pågående 

behandling 

med 

kemoterapi 

och dess 

inverkan på 

patientens 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

studie 

De fanns skillnader i 

livskvalitet mellan 

olika grupper, kön, 

ålder, civilstånd, 

utbildningsnivå, 

inkomstnivå, 

sysselsättning, 

behandling. 

 

Berterö, c. 

Vanhagen, M. 

Appelin, G. 

Receiving 

a 

diagnosis 

of 

inoperable 

lung 

cancer: 

patients' 

perspectiv

es of how 

it affects 

their life 

situation 

and 

quality of 

life. 

2008 Att kartlägga 

och beskriva 

hur personer 

som får 

diagnosen 

inoperabel 

lungcancer 

upplever dess 

inverkan på 

deras 

livssituation 

och 

livskvalitet. 

Kvalitativ 

studie 

Livskvalitet handlade 

om att leva som 

vanligt, att göra det 

som patienten 

brukade göra och att 

känna att stöd fanns 

från närstående.  

 

Borneman, 

M. Cristea, 

M. Reckamp, 

K. Sun, V. 

Ferrell, B. 

An 

Interdisci

plinary 

Care 

Approach 

for 

Integratio

n of 

Palliative 

Care in 

Lung 

Cancer 

2008 Se hur 

insättandet av 

palliativ vård 

påverkar 

livskvalitet 

hos 

lungcancersju

ka patienter, 

samt hur 

”vanlig” vård 

påverkar 

livskvaliteten 

hos en 

lungcancersju

k patient. 

Kvantitativ 

studie 

Patientens livskvalitet 

påverkades av både 

sjukdomen och 

behandlingen, och av 

en rad olika 

psykologiska, sociala 

och andliga aspekter.  

 

Dickerson, The 2012 Att beskriva Kvalitativ Att fortsätta leva ett 
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Suzanne S. 

Sabbah, 

Eman Abu. 

Ziegler, 

Patricia. 

Chen, 

Hongbin. 

Experienc

e of a 

Diagnosis 

of 

Advanced 

Lung 

Cancer: 

Sleep Is 

Not a 

Priority 

When 

Living 

My Life. 

gemensamma 

metoder och 

delade 

meningar om 

sömnstörninga

r hos individer 

som nyligen 

diagnostiserat

s med icke-

småcellig 

lungcancer 

före 

behandling 

och utvärdera 

sina redan 

existerande 

sömnstörninga

r. 

studie normalt liv var viktigt 

för att ha ett fortsatt 

meningsfullt liv efter 

att ha fått diagnosen 

lungcancer.  

 

Ellis, J. 

Williams, M. 

Wagland, R. 

Bailey, C. 

Molassiotis, 

A. 

Coping 

with 

factors 

impacting 

upon the 

expirience 

of lung 

cancer in 

patients 

and 

primary 

carers 

2012 Att se över 

hur patienter 

och vårdare 

hanterar 

situationer 

med 

lungcancer. 

Lungcancer 

ses som en 

”svårare” 

cancerform 

som 

framkallar 

mycket ångest 

och stress. 

Kvalitativ 

studie 

Genom att känna till 

symtomen vid 

lungcancer skapades 

en bättre känsla av 

livskvalitet för 

patienten.  

 

Esbensen, 

BA. 

Østerlind, K. 

Roer, O. 

Hallberg, IR. 

Quality of 

life of 

elderly 

persons 

with 

newly 

diagnosed 

cancer 

2004 Att undersöka 

livskvalitet 

hos äldre 

personer som 

just fått 

diagnosen 

(lung)cancer 

sett till ålder, 

vårdkontakt, 

ADL, hopp, 

socialt liv, 

kontakter, 

samt se vad 

som påverkar 

livskvalitet 

negativt. 

Kvantitativ 

studie 

Att inte klara sig själv 

längre och behöva 

vara beroende av 

någon annan, och att 

få diagnosen 

lungcancer, 

påverkade 

livskvaliteten 

negativt.  
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Fujinami, R. 

Otis-Green, S. 

Klein, L. 

Sidhu, R. 

Ferrell, B. 

Quality of 

Life of 

Family 

Caregiver

s and 

Challenge

s Faced in 

Caring for 

Patients 

With 

Lung 

Cancer 

2012 Att se hur 

familjens stöd 

i vårdandet 

påverkar 

patientens 

känsla av 

livskvalitet. 

Kvalitativ 

studie 

Om familjen hade en 

bra livskvalitet, 

påverkade det 

patientens livskvalitet 

i positiv riktning.  

 

Hately, J. 

Laurence, V. 

Scott, A. 

Baker, R. 

Thomas, P. 

 

Breathless

ness 

clinics 

within 

specialist 

palliative 

care 

settings 

can 

improve 

the quality 

of life and 

functional 

capacity 

of patients 

with lung 

cancer. 

2003 Att se över 

vilka åtgärder 

som kan 

främja 

livskvalitet 

hos en 

lungcancersju

k patient i 

palliativt 

vårdande 

Kvantitativ/kv

alitativ studie 

Insättningar av 

andningsövningar, 

avslappningsteknik, 

gångträning och 

psykiskt stöd under 

sjukdomstiden ökade 

känslan av 

livskvalitet efter tid. 

Henoch, I. 

Bergman, B. 

Gustafsson, 

M. Gaston-

Johansson, F. 

Danielsson, 

E. 

The 

Impact of 

Symptom

s, Coping 

Capacity, 

and Social 

Support 

on Quality 

of Life 

Experienc

e Over 

Time in 

Patients 

with Lung 

Cancer 

2007 Att ta reda på 

hur känslan av 

livskvalitet 

hos palliativa 

lungcancerpati

enter 

förändras över 

tid. Även att 

kolla samband 

mellan 

symtom, 

delaktighet/föl

jsamhet i 

vården, och 

socialt stöd 

hänger ihop 

med känsla av 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

studie 

Med tiden ökade 

känslan av ångest och 

dyspné hos patienten, 

och det påverkade 

livskvaliteten 

negativt. Ångest, och 

även depression, är 

faktorer som ständigt 

påverkar 

livskvaliteten. 

Hermann, CP. 

Looney, SW. 

Determina

nts of 

2001 Att beskriva 

livskvalitet 

Kvantitativ 

studie 

Det fanns ett 

samband mellan 
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quality of 

life in 

patients 

near the 

end of 

life: a 

longitudin

al 

perspectiv

e. 

hos patienter i 

slutet av livet 

och identifiera 

faktorer som 

påverkar deras 

livskvalitet. 

livskvalitet och olika 

symtom, ex. ångest, 

depression och 

funktionell status. Det 

var viktigt att förstå 

att patienten upplevde 

detta, för att med 

hjälp av olika 

åtgärder kunna främja 

livskvaliteten.  

 

Horii, Naoko. 

Maekawa, 

Atsuko. 

Developm

ent of a 

nursing 

model for 

life 

adjustmen

t in 

patients 

with lung 

cancer in 

Japan. 

2013 Att få 

grundläggand

e uppgifter om 

stödet vid 

livsomställnin

gen för 

lungcancerpati

enter i Japan. 

 

Kvantitativ 

studie 

Att se positivt på sin 

situation påverkade 

livsomställningsförm

ågan, som i sin tur 

påverkade 

livskvaliteten på ett 

positivt sätt.  

 

Koczywas, 

M. Thomas, J. 

McCarty, C. 

Borneman, T. 

Del Ferraro, 

C. Sun, V. 

Uman, G. 

Ferrell, B. 

Interdisci

plinary 

palliative 

care 

interventi

on in 

metastatic 

non-

small-cell 

lung 

cancer 

2013 Att följa 

förändring av 

samband 

mellan diverse 

faktorer hos 

patienter med 

lungcancer 

insatta på 

palliativ vård. 

Studien 

följdes upp 

efter 6, 12 och 

24 veckor. 

Kvantitativ 

studie 

Mäter vad som 

påverkade livskvalitet 

under tid, och visade 

att psykiskt mående 

påverkades negativt 

under sjukdomstiden.  

 

Lauri, D. Self-care 

strategies 

used by 

patients 

with lung 

cancer to 

promote 

quality of 

life. 

2010 Att beskriva 

egenvårdsstrat

egier som 

används av 

patienter med 

lungcancer för 

att främja 

livskvaliteten. 

Kvalitativ 

studie 

Livskvalitet beskrevs 

som ett 

multidimensionellt 

begrepp, som innebar 

både fysiska, 

psykiska, sociala och 

existentiella aspekter. 

Tog upp åtgärder som 

patienterna själva 

utförde för att själva 

försöka skapa en 

känsla av livskvalitet. 

Lehto, 

Rebecca H. 

The 

Challenge 

2011 Att 

sammanfatta 

Kvalitativ/kva

ntitativ studie 

Sjuksköterskan måste 

kunna prata om 
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of 

Existentia

l Issues in 

Acute 

Care: 

Nursing 

Considera

tions for 

the Patient 

With a 

New 

Diagnosis 

of Lung 

Cancer 

strategier för 

hur 

sjuksköterska

n ska möta en 

svårt 

sjuk/döende 

patient i 

samband med 

en 

lungcancerdia

gnos. 

existentiella frågor 

med patienten, då 

detta främjade 

patientens 

livskvalitet.  

 

Leppert, W. 

Turska, A. 

Majkowicz, 

M. 

Dziegielewsk

a, S. 

Pankiewicz. 

P. Mess, E. 

Quality of 

Life in 

Patients 

With 

Advanced 

Lung 

Cancer 

Treated at 

Home and 

at a 

Palliative 

Care Unit 

2011 Se över 

faktorer som 

påverkar 

känslan av 

livskvalitet 

hos patienter 

med 

avancerad 

lungcancer i 

hemmet samt 

på en palliativ 

avdelning. 

Kvantitativ 

studie 

Att vårdas på en 

palliativ 

vårdinrättning gav en 

högre känsla av 

livskvalitet, än att 

vårdas i hemmet. 

McCarty, I. 

Dowling, M. 

Living 

with a 

diagnosis 

of non-

small cell 

lung 

cancer: 

patients’ 

lived 

experienc

es. 

2009 Att undersöka 

patienters 

upplevelse av 

att leva med 

icke-småcellig 

lungcancer.  

 

Kvalitativ 

studie 

Det som främst 

påverkade patientens 

livskvalitet positivt 

var att kunna fortsätta 

leva ett normalt liv. 

Negativa faktorer 

som påverkade 

livskvaliteten var att 

förlora jobbet och 

dålig ekonomi.   

 

Mohan, A, 

Singh, P. 

Singh, S. 

Goyal, A. 

Pathak, A. 

Mohan, C. 

Guleria, R. 

Quality of 

life in 

lung 

cancer 

patients: 

impact of 

baseline 

clinical 

profile 

and 

respirator

y 

2007 Att se hur 

andningen 

påverkar 

lungcancerpati

enters 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

studie 

Dyspné påverkade 

livskvaliteten negativt 

vid lungcancer, det är 

sedan förknippat med 

andra symtom, som 

trötthet, sömnlöshet 

och aptitlöshet.  
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Moyra. E. 

Liam, J. 

Murray, B, 

Johnston, B. 

Cardwell, C. 

Donnelly, M. 

Does a 

Patient-

Held 

Quality-

of-Life 

Diary 

Benefit 

Patients 

With 

Inoperabl

e Lung 

Cancer? 

2009 Att låta 

palliativa 

patienter på en 

onkologisk 

mottagning 

skriva dagbok 

för att 

beskriva 

känslan av 

livskvalitet 

och hur den 

påverkas av 

detta. 

Kvantitativ 

studie 

Att skriva dagbok kan 

påverka livskvaliteten 

negativt, då många av 

patienterna inte 

visade sina 

anteckningar för 

någon.  

 

Roulston, 

Audrey. 

Bickerstaff, 

David. 

Haynes, 

Tommy. 

Rutherford, 

Lesley. Jones, 

Louise. 

A pilot 

study to 

evaluate 

an 

outpatient 

service for 

people 

with 

advanced 

lung 

cancer. 

2012 Att undersöka 

förväntningar, 

upplevelser, 

ångest, 

depression 

och 

livskvalitet 

hos patienter 

med 

lungcancer. 

Kvantitativ/kv

alitativ studie 

Andfåddhet är det 

symtom som mest 

påverkade 

livskvaliteten negativt 

och deltagarna 

upplevde det som en 

förlust att inte kunna 

göra det som de vill 

längre.  

Många patienter 

kände sig isolerade. 

Sarna, L. 

Brown, JK. 

Cooley, ME. 

Williams, 

RD. 

Chernecky, C. 

Padilla, G. 

Danao, LL. 

Quality of 

Life and 

Meaning 

of Illness 

of Women 

With 

Lung 

Cancer 

2005 Att beskriva 

livskvalitet 

hos kvinnor 

med icke-

småcellig 

lungcancer 

(NSCLC) och 

undersöka 

relationen 

mellan 

demografiska, 

kliniska, 

hälsotillstånd, 

och 

innebörden av 

sjukdom i 

förhållande till 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

studie 

Många av kvinnorna 

upplevde lungcancern 

som något negativt. 

Ung ålder, 

nedstämdhet, flera 

sjukdomar ökade 

risken för att känslan 

av livskvalitet ska 

påverkas negativt. 

 

Temel, S. 

Greer, J. 

Muzikansky, 

A. Gallagher, 

E. Admane, 

S. Jackson, V. 

Constance, 

Early 

Palliative 

Care for 

Patients 

with 

Metastatic 

Non–

2010 Att se hur 

olika faktorer 

påverkas, 

bland annat 

livskvalitet, då 

palliativ vård 

sätts in i tidigt 

Kvantitativ 

studie 

Palliativ vård som 

sattes in tidigt i 

sjukdomsförloppet 

gav en högre känsla 

av livskvalitet, än att 

få vanlig vård.  
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M. Craig, D 

Jacobsen, J. 

Pirl, W. 

AndrewBillin

gs, J. Lynch, 

T. 

Small-

Cell Lung 

Cancer 

skede av 

diagnosen 

lungcancer 

jämfört med 

vanlig vård 

och 

behandling. 

van den 

Bergh, KA. 

Essink-Bot, 

M. van 

Klaveren, RJ. 

de Koning, 

HJ. 

Informed 

decision 

making 

does not 

affect 

health-

related 

quality of 

life in 

lung 

cancer 

screening 

2010 Att ta reda på 

om patienter 

diagnosticerad

e med 

lungcancer 

upplever 

högre känsla 

av livskvalitet 

då de får 

information 

och är 

delaktiga i 

behandlingsalt

ernativ. 

 

Kvantitativ 

studie 

Det var ingen skillnad 

på känslan av 

livskvalitet mellan de 

som fått information 

och de som inte fått 

information om sin 

behandling.  

 

Vena, C. 

Parker, KP. 

Allen, R. 

Bliwise, DL. 

Jain, S. 

Kimble, L. 

Sleep-

Wake 

Disturban

ces and 

Quality 

Of Life in 

Patients 

With 

Advanced 

Lung 

Cancer 

2006 Att jämföra 

sömnvanor 

mellan 

patienter 

diagnosticerad

e med 

lungcancer 

och friska 

personer. 

Kvantitativ 

studie 

Personer med 

lungcancer hade 

sämre sömnkvalitet 

än friska personer, 

och det påverkade 

livskvaliteten 

negativt.  

 

Wadhwa, D. 

Burman, D. 

Swami, N. 

Rodin, G. Lo, 

C. 

Zimmermann, 

C. 

Quality of 

life and 

mental 

health in 

caregivers 

of 

outpatient

s with 

advanced 

cancer 

2013 Att se över 

vårdgivarens 

känsla av 

livskvalitet 

och mental 

hälsa vid 

vårdande av 

palliativa 

cancerpatiente

r, bland annat 

lungcancerpati

enter. 

Kvantitativ 

studie 

Ju bättre mental hälsa 

som vårdgivaren hade 

och ju bättre fysiskt 

välbefinnande hos 

patienten, desto bättre 

livskvalitet upplevde 

vårdgivaren.   

 

Yoong, J. 

Greer, J. 

Jackson, V. 

Gallagher, E. 

Early 

Palliative 

Care in 

Advanced 

2013 Att ta reda på 

vad som bör 

ingå i den 

palliativa 

Kvalitativ 

studie 

Tidigt i 

sjukdomsförloppet 

ska patientens 

önskningar 
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Back, A. 

Temel, J. 

Lung 

Cancer 

vården, när 

det bör sättas 

in och 

behandling 

inför 

sjukdomens 

förlopp för att 

optimera 

känslan av 

livskvalitet. 

diskuteras, för att 

kunna främja 

livskvalitet. Det var 

även viktigt att 

engagera familjen i 

sjukdomen. 
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