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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. En vanlig 
behandlingsform mot lungcancer är cytostatika. Cytostatika kan ge biverkningar i form av 
illamående, trötthet, aptitlöshet och minskad energi. Personerna kan uppleva en fysisk och 
psykisk förändring. För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en god och personcentrerad 
vård är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens upplevelse av sin sjukdom, 
behandling och livsvärld.  
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av cytostatikabehandling vid lungcancer. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier tillämpades. Utifrån 
Graneheim och Lundmans innehållsanalys har data insamlats och analyserats.  
Resultat: Analysprocessen resulterade i fyra huvudkategorier, att uppleva biverkningar, att 
leva med ovisshet, att ha framtidstro och att uppleva ett behov av stöd. I resultatet framkom 
det att personer med lungcancer som genomgick cytostatikabehandling upplevde olika 
biverkningar. Personerna upplevde känslor kring livet och behandlingen. Funderingar om 
behandlingens effekt bidrog till oro och rädsla. Personerna upplevde också hopp om en 
möjlig framtid. Utöver detta framkom det att personerna upplevde ett behov av 
sjuksköterskans stöd.  
Slutsats: Cytostatikabehandlingen resulterade i att personerna upplevde olika biverkningar 
och känslor. Detta medförde till förändringar i personernas vardag, som också hade en 
inverkan i personernas livsvärld. Resultatet kan leda till en fördjupad förståelse för 
sjuksköterskor om hur personer upplever cytostatikabehandling. Genom att förstå personens 
livsvärld kan sjuksköterskan tillämpa personcentrerad vård. 
 
Nyckelord: cytostatikabehandling, livsvärld, lungcancer, patografier, upplevelser  
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Inledning 

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen bland vuxna män och kvinnor. 

Sjukdomen har en dålig prognos där femårsöverlevnaden ligger på 19 procent. Globalt 

drabbas cirka 2,09 miljoner människor årligen, varav ungefär 1,76 miljoner människor dör på 

grund av lungcancer (Bray et al., 2018). I Sverige diagnostiseras cirka 4000 personer årligen 

med lungcancer. Det är den femte vanligaste cancern i Sverige (Cancerfonden, 2018b). 

Personer med lungcancer möter sjuksköterskor under sin cytostatikabehandling där det är 

viktigt att patienterna upplever en god omvårdnad genom tillämpning av personcentrerad 

vård (Gagnemo Persson, Olsson & Thorén, 2016).  

  

Tidigare forskning visar på att patienter som genomgår cytostatikabehandling för lungcancer 

kan uppleva en negativ påverkan i vardagen. Patienterna kan drabbas av fysiska och psykiska 

biverkningar som illamående, trötthet, smärta, aptitlöshet och sömnsvårigheter (Akin, Can, 

Aydiner, Ozdili & Durna, 2010). Personer som diagnostiserats med lungcancer anser att 

vårdpersonalen har en betydande roll i upplevelsen av sjukdomen och behandlingen. De 

uppskattar sjuksköterskornas stöd, samtal och information då detta resulterade i en godare 

upplevelse av sjukdoms- och behandlingsperioden (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008). 

Personcentrerad vård har sitt fokus i personens livsvärld som uppnås genom sjuksköterskans 

förståelse för människans upplevelser, bland annat den genomgående behandlingen (Slater, 

2006). Personens livsvärld är den verklighet som personen lever i dagligen och formas av 

erfarenheter (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). Patienter upplever 

att deras vård och välbefinnande går hand i hand med en nära relation till sjuksköterskan som 

tillämpar personcentrerad vård (Alencar, de Lima Sardinah, Nogueira, Pascoal & Rolim, 

2019) 

 

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och personer som drabbas och 

får genomgå cytostatikabehandling kan vara i behov av omvårdnad. Därav kan det resultera i 

en återkommande patientgrupp inom hälso- och sjukvården. Enligt Aumann et al. (2016) 

finns det forskning kring hur cancersjuka patienter upplever cytostatika, men inte mycket 

forskning har fokuserat på enbart lungcancer. Därav kan det finnas ett behov av denna 

forskning. Studien utförs för att öka sjuksköterskans förståelse för hur personer upplever 
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cytostatikabehandling vid lungcancer. En ökad förståelse kan bidra till en mer 

personcentrerad vård för dessa personer.  

 

Bakgrund 

Lungcancer 

Globalt är lungcancer den cancerdiagnos med störst mortalitet bland män och näst störst 

bland kvinnor. När det gäller överlevnad vid lungcancer skiljer det sig åt mellan 

industriländer och utvecklingsländer. Det har visat sig att industriländer bättre upptäcker 

cancern i tid jämfört med utvecklingsländer, dessutom har industriländer bättre 

behandlingsmöjligheter att erbjuda patienterna. Detta har resulterat i att femårsöverlevnaden i 

industriländer är någorlunda bättre jämfört med utvecklingsländer (Torre, Siegel & Jemal, 

2016). Sverige har liknande sjukvård och förutsättningar som andra länder, exempelvis 

Storbritannien och USA (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2008). Lungcancer 

förekommer i två grupper, icke småcellig lungcancer som utgör 85 procent av diagnoserna 

och småcellig lungcancer som utgör resterande 15 procent. Riskfaktorer för lungcancer är 

rökning, passiv rökning, luftföroreningar, inandning av radioaktiva gasen radon, samt kontakt 

med asbest. Ett tidigt symtom som lungcancer avger är hosta och majoriteten av de som 

drabbas av lungcancer är eller har varit rökare och har denna typ av symtom. Då rökare ofta 

drabbas av rökhosta som är samma symtom som hosta vid lungcancer är det svårt för rökarna 

att tidigt avgöra vad hostan beror på. Det här leder till att dessa patienter ofta söker vård när 

de befinner sig i ett senare stadie av lungcancer. Andra symtom för lungcancer är även 

andfåddhet, pip i bröstet, blodiga upphostningar, aptitlöshet, avmagring, trötthet och feber 

(Socialstyrelsen, 2018).  

 

Vid diagnostisering av lungcancer brukar sjukdomen vara långt gången (Walters et al., 2013). 

Populationen som drabbas av lungcancer är oftast människor som befinner sig i åldersspannet 

mellan 50 till 70 år (Evans, 2013). Lungcancer har under de senaste decennierna ökat hos 

personer som inte har varit eller är rökare (Fu, Severson & Kalemkerian, 2005). Insjuknande i 

lungcancer har även ökat bland den yngre befolkningen och har visat sig drabba personer 

redan vid 35 års åldern (Fan & Liu, 2015). I Sverige är 0,6 procent av dem som 

diagnostiseras per år under 40 år (Regionala cancercentrum i samverkan, 2019). Tidig 
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diagnostisering och behandling av lungcancer har visat sig minska dödligheten och ökat 

välbefinnandet hos personer med lungcancer. Därav är det av betydelse att upptäcka cancern i 

ett tidigt stadium (Fan & Liu, 2015). Sjukvården har som mål att påbörja behandling inom en 

månad från fastställd diagnos av cancern (Olsson, Schultz & Gould, 2009).  

 

Att få diagnosen lungcancer kan upplevas som tungt och chockerande. Diagnosen omskakar 

en persons livsvärld och kan i ett ögonblick förändra livet. Funderingar kring om det går att 

bota lungcancern eller inte förekommer vilket gör att personen får leva med en osäkerhet om 

framtiden. Att leva med osäkerhet framkallar både ångest och rädsla och perioden från 

diagnos till påbörjad behandling upplevs lång och utdragen. Trots lungcancerdiagnos vill 

personen leva livet som innan diagnosbeskedet. Personen försökte leva som vanligt med sina 

vardagliga sysslor i ett försök att minska på förändringarna i vardagen (Berterö et al., 2008). 

 

Cytostatikabehandling vid lungcancer 

Personer som får en lungcancerdiagnos måste snarast få behandling. Behandling för 

lungcancer är individuell och det finns både kurativa och palliativa behandlingar 

(Socialstyrelsen, 2011). Kurativ behandling går ut på att bota personen från sjukdomen 

medan palliativ behandling fokuserar på att symtomlindra (Pujol, Roch, Roth & Mérel, 

2018). Ställningstagande vid behandling är generellt kurativ då sjukvården strävar efter att 

friskförklara patienten (Gimelius, 2005). En kurativ behandling som finns mot lungcancer är 

cytostatikabehandling (Pujol et al., 2018). Icke småcellig och småcellig lungcancer behandlas 

med cytostatika och kan ges i syfte för att bota personen samt att minska risken för återfall 

(Lu et al., 2019). 

 

Cytostatika är en grupp läkemedel som även är känt som cellgiftsbehandling och kemoterapi 

som kan ges i tablettform och intravenöst. Cytostatikan är till för att döda cancerceller eller 

att hindra cancercellerna från att växa och utöka sig. Det är vanligt förekommande att de 

friska cellerna i kroppen påverkas av cytostatikan vilket i sin tur bidrar till biverkningar 

(Socialstyrelsen, 2011). Känsligheten och den kroppsliga reaktionen på cytostatika är 

individuell och varierar beroende på person, cancertyp, det specifika läkemedlet och dess 

metod, dosering och varaktighet (Olver, Taylor & Whitford, 2005). Hälso- och sjukvården 

strävar efter att lindra symtomen som framkommer på grund av biverkningar, som 

exempelvis illamående (Socialstyrelsen, 2011). 
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Cytostatika som administreras oralt kan ges i hemmet medan cytostatika som administreras 

intravenöst främst ges inom öppen- och slutenvården. För att de friska cellerna ska hinna 

återhämta sig mellan kurerna brukar behandlingen ges varannan till var fjärde vecka och 

infusionen pågår i några timmar per tillfälle (Gillå, 2011). Behandlingsperioden för 

cytostatika är vanligtvis mellan fyra till sex månader (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2001). Behandling kan öka livslängden samt minska symtom som 

lungcancer avger (Cancerfonden, 2018a). 

 

Behandlingen kan framkalla olika känslor och upplevelser hos människan. De personer som 

genomgått behandling vid lungcancer upplevde en ökad belastning i vardagen, mental stress 

samt mindre tid för fritidsaktiviteter. Detta har en påverkan i personens livsvärld (Aumann et 

al., 2016). Känsla av hopp var vanligt förekommande hos personer som genomgått 

behandling för lungcancer. Hoppet resulterade i ett bättre välmående (Steffen, Vowles, 

Smith, Gan & Edelman, 2018). Sjukvården har som mål att minska de symtom som patienten 

får och förbättra välbefinnandet, oavsett vilken typ av behandling patienten i fråga genomgår 

(Socialstyrelsen, 2011). 

  

Upplevelse  

Upplevelser är individuella och utgår från människans erfarenheter och är det som formar 

livsvärlden. Människor kan dela en och samma situation, men hur situationen uppfattas är 

individuellt och beror på personliga erfarenheter. Genom att människan reflekterar över sina 

upplevelser blir människan medveten om känslor, tankar, minnen och förväntningar. 

Livsvärlden och upplevelserna kan då ta plats i reflektion och människan kan enklare 

förmedla vidare sina upplevelser till andra i form av berättelser. Detta gör att andras 

förståelse och kunskap ökar gällande människans livsvärld (Ekebergh, 2017). Genom andras 

berättelser om olika upplevelser kan förståelsen kring ämnet öka (Henricson & Billhult, 

2017). Det är genom patientens egna berättelser som livsvärlden skapas och sjuksköterskan 

kan då få en bättre förståelse för patientens erfarenheter, känslor och tankar (Ekebergh, 

2017). Människans upplevelser formas utifrån bland annat kulturell bakgrund, kön, ålder och 

ekonomiska förutsättningar (Helman, 2007). God omvårdnad och personcentrerad vård kan 

uppnås när sjuksköterskan fått förståelse för patientens livsvärld och upplevelser (Slater, 

2006).  
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Teoretisk referensram 

När en person drabbas av ett långvarigt ohälsotillstånd påverkas livsvärlden. Personen kan 

uppleva sig oharmonisk och att livet inte är sammanhängande, därav påverkas personens hela 

existens. När detta sker är det viktigt att personen får uppleva välbefinnande och hälsa, som 

kan uppnås genom bland annat att personen är delaktig i sin egen vård. Människan är fylld 

med upplevelser, minnen, tankar, känslor, visdomar och erfarenheter. Genom att förstå hur 

personer upplever sitt sjukdomstillstånd kan paralleller dras mellan lidande och 

välbefinnande, samt hälsa och ohälsa. Vårdandet utgår från patientens livsvärld och 

förståelsen bygger på hur patienter erfar och påverkas av hälsa, sjukdom och lidande. Ifall 

livsvärlden inte kan förstås eller om sjuksköterskan inte klarar av att möta personens livsvärld 

kan ett riktigt vårdande inte utföras, vilket gör att det blir svårt att tillämpa en personcentrerad 

vård. Med livsvärldsteorin som stöd kan sjuksköterskan vara öppen och försöka förstå 

personens livsvärld (Dahlberg & Segersten, 2010). 

 

Livsvärldsteori har sitt fokus i människors livsvärld och avser att kunskap skapas via 

erfarenheter människor upplever. Livsvärldsteorin innebär att personens vardagliga liv och 

tillvaro uppmärksammas. En persons livsvärld är den levda världen som är direkt given i 

erfarenhet och handling. Personen existerar via sin livsvärld och genom att uppleva och förstå 

sin egen livsvärld ökar förståelsen för sig själv och sin situation. Vården kopplad till 

livsvärldsteorin innebär att patienternas upplevelser, erfarenheter samt verklighet bekräftas. 

Livsvärldsteorin utgår från vad personen kan erfara och känna i sitt dagliga liv. Vården som 

ges ska fokusera på patientens perspektiv, det innebär att all omvårdnad som ges till patienten 

är något denne upplever. Livsvärldsteorin styrker patientperspektivet genom sitt fokus på hur 

patienterna upplever sin hälsa, sitt välbefinnande, sitt lidande, och sin vård som förmedlas 

genom berättelse från patient till vårdgivare. Dessa fenomen går inte att mäta då det inte finns 

konkret i verkligheten. Istället utgör livsvärldsteorin en stor del inom vården och kan 

användas som ett verktyg inom hälso- och sjukvården för att öka patienternas välbefinnande 

(Dahlberg et al., 2003).  

 

Sjuksköterskan måste också veta vad välbefinnande och hälsa betyder för just den vårdande 

personen samt ha förståelse för hur personen upplever sin sjukdom. Vården som ges måste 

grunda sig i förståelsen om hur personens vardag påverkas av sjukdomen (Dahlberg & 
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Segersten, 2010). Personcentrerad vård innebär att patientens individualitet, personlighet och 

livsvärld bekräftas. Vården ska ges ur ett professionellt och etiskt perspektiv där patientens 

styrkor och behov stärks. Sjuksköterskan ska motivera personen till självbestämmande 

angående sin egen vård och hälsa (Slater, 2006). Sjuksköterskan ska respektera patienten och 

anpassa omvårdnaden utefter patient. Personens förståelse för sina egna upplevelser av sin 

situation är en central betydelse för att sjuksköterskan ska kunna tillämpa en personcentrerad 

vård (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016).  

 

Sjuksköterskans roll är att ge god omvårdnad och sträva efter att uppnå den enskildes 

personens önskan. Människan har ett behov av emotionellt och fysiskt stöd som 

sjuksköterskan ska kunna erbjuda. För att uppnå detta måste sjuksköterskan ha förståelse för 

att varje person som söker vård har individuella erfarenheter och upplevelser som påverkar 

människan (Slater, 2006). Sjuksköterskan kan hjälpa patienten till att få kontroll över sin 

livssituation genom att erbjuda god information, undervisning och stöd vid behov (Kautto & 

Westergaard, 2003). Patienter som får en relation till sjuksköterskan och därav får erfara 

personcentrerad vård upplever bättre vård och välbefinnande (Alencar et al., 2019). 

Livsvärldsteorin innefattar att personens vårdande sker i personens livsvärld. Personens vård 

sker alltid i ett sammanhang och med livsvärldsteorin kan vården bygga på att återställa 

livskraften och balansen i personens vardagliga liv (Dahlberg & Segersten, 2010). Studien 

stöds av livsvärldsteorin eftersom det fokuserar på personens upplevelser. Livsvärlden 

påverkas av personens levda erfarenheter och genom sjuksköterskans förståelse för hur 

personens livsvärld påverkas kan en personcentrerad vård tillämpas. 

 

Problemformulering  

Ett stort antal personer drabbas årligen av lungcancer (Cancerfonden, 2018b). Studien 

kommer att studera personer som är 35 år och äldre som har drabbats av lungcancer och 

genomgått cytostatikabehandling. Eftersom lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna 

är sannolikheten stor att sjuksköterskan kommer stöta på patienter med genomgående 

cytostatikabehandling för lungcancer inom hälso- och sjukvården (Gagnemo Persson et al., 

2016). Studien kommer fokusera på personers upplevelser av behandlingen i det dagliga livet, 

och kommer studera perioden där cytostatikabehandling är pågående. Flera studier mäter 

livskvalitén hos patienter som genomgår behandling vid lungcancer. Studierna visar att 

människor upplever att de kan påverkas både fysiskt och psykiskt under genomgående 
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behandling som i sin tur påverkar deras livskvalité (Akin et al., 2010; Yang et al., 2015).  

Enligt Aumann et al. (2016) finns det kvalitativa studier med fokus på patientens upplevelser 

och tankar kring cytostatikabehandling, men studierna har mestadels fokuserat på cancer 

generellt och få studier har inkluderat lungcancer. Därav finns det ett behov av forskning 

kring personers upplevelse av cytostatikabehandling vid lungcancer.  

 

För att få ökad förståelse för människans upplevelse av cytostatikabehandling vid lungcancer 

är det viktigt att utgå från människans erfarenhet och upplevelse av behandlingen. Henricson 

och Billhult (2017) skriver genom att utgå från personens upplevelser och berättelser om 

något fenomen ökar förståelsen och kunskapen inom området. Genom att genomföra denna 

kvalitativa studie kan personernas upplevelse av cytostatikabehandling vid lungcancer 

framkomma. Detta kan i sin tur öka sjuksköterskans förståelse i hur personerna upplever 

behandlingen i dagsläget. Studien kan öka sjuksköterskans kunskap om hur de kan förhålla 

sig till lungcancersjuka patienter som genomgår cytostatikabehandling och hjälpa till att 

personcentrera omvårdnaden.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av cytostatikabehandling vid 

lungcancer.  

Metod 

Design 

Litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på patografier utfördes för att besvara studiens 

syfte. Enligt Haridas (2015) är en patografi en biografi som är skriven av personen själv och 

utgår från personens perspektiv gällande sina tankar, känslor och uppfattningar om sin 

sjukdom. Kristensson (2014) menar att kvalitativ forskning utgår från holistiskt perspektiv 

och att varje människa är unik och har en individuell verklighetsuppfattning. Kvalitativ 

forskning kan erbjuda en djupare förståelse när människans upplever och erfarenhet står i 

fokus av forskningen. Detta var en passande metod eftersom att studien utgick från personers 

upplevelser. Enligt Kristensson (2014) innebär Induktiv ansats att bilda en ny helhet av delar. 
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Induktiv ansats börjar i empirin för att studera ett fenomen och sedan dra slutsatser om 

fenomenet. I denna studie är fenomenet som studeras personernas levda upplevelser.  

 

Urval  

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att hitta patografier som svarar på syftet. 

Inklusionskriterier som användes i studien för att besvara syftet var att patografierna skulle 

vara skrivna av vuxna män och kvinnor som är 35 år och äldre som har genomgått 

cytostatikabehandling, med kurativt syfte, för lungcancer. Patografierna skulle vara skrivna 

på svenska eller engelska då båda författarna till studien behärskar språken väl. Patografierna 

valdes oavsett yrke eller kön för att öka variationen av berättelserna. Alla typer av lungcancer 

inkluderades. Exklusionskriterierna i studien var andra cancerdiagnoser och närstående eller 

anhörigas perspektiv. Fyra patografier uppfyllde inklusionskriterierna och användes i studien 

för att svara på syftet om att beskriva vuxna personers upplevelser av cytostatikabehandling 

vid lungcancer. 

 

Datainsamling 

Resultatet utgick fyra patografier som tagits fram med hjälp av bibliotekskatalogen Libirs. 

Karlsson (2017) skriver att Libris, Library information system, är en innehållsrik 

bibliotekskatalog som sköts av det Kungliga Biblioteket. Libris erhåller material för cirka 200 

universitetsbibliotek, högskolebibliotek och specialbibliotek i Sverige.  

 

Sökningen efter patografierna gjordes i bibliotekskatalogen Libris. Studiens syfte var att 

beskriva personers upplevelser av cytostatikabehandling vid lungcancer som utgick från 

patografier. Sökningen i Libris var ordet lungcancer och 188 träffar kom fram. Här lästes alla 

böcker på titelnivå och totalt 24 sammanfattningar. Alla böcker erhöll inte en sammanfattning 

på Libris. Därför valdes att med hjälp av Google hitta böckernas sammanfattningar för att få 

en uppfattning av böckernas innehåll relaterat till inklusionskriterierna. Karlsson (2017) 

skriver att Google är en sökmotor där information är lättillgänglig och används för att hitta 

olika former av publikationer. De böcker med sammanfattning på Google som inte gav en 

inblick i patografiernas innehåll relaterat till syftet lästes. Av dessa 24 patografier uppfyllde 

fyra stycken inklusionskriterierna. Ännu en sökning gjordes med orden lungcancer och 

biografi som gav totalt 36 träffar, där 36 stycken av träffarna lästes på titelnivå samt att 
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sammanfattningarna lästes. 32 av böckerna exkluderades då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna, och återstående fyra patografier hade hittats i tidigare sökning. Ännu en 

sökning gjordes med orden lungcancer och patografi som gav fyra träffar, 

sammanfattningarna till böckerna lästes och två stycken uppfyllde inklusionskriterierna. 

Även dessa två patografier hade hittats i tidigare sökning. Utöver dessa sökningar gjordes 

flera sökningar med orden lungcancer, biografi, patografi, cytostatikabehandling, 

cytostatika, behandling, kurativ, kurativ behandling, kurativ inriktning och upplevelse. Även 

sökningar på engelska gjordes med orden Lung cancer, Lung neoplasms, biography, 

treatment, chemotherapy, curative, curative care, curative treatment och experience. Dessa 

sökord kombinerades, men gav inga patografier som kunde användas till studien. Enligt 

Libris (u.å) kan ordet AND utelämnas i sökningar, därför används inte AND i sökningarna. 

Ordet OR används inte eftersom sökningarna med olika synonymer, exempelvis lung cancer 

och lung neoplasms gjordes i egna sökningar. För fullständig sökning se bilaga 1.  

 

Sammanfattning av patografierna 

Bok 1 

Sammanfattning: Författaren var 67 år när diagnosen lungcancer fastställdes. I boken 

framkommer det bara om hur det var att leva med cancerdiagnosen. Trots att lungcancer är en 

allvarlig sjukdom med dålig prognos använder författaren humor och skarpa iakttagelser. 

Lungcancerbehandlingarna ger författaren hopp men samtidigt mycket lidande. 

 

Bok 2 

Sammanfattning: Författaren var 66 år när lungcancerdiagnosen fastställdes. I patografin 

framkommer det om hur barndomen, ungdomsåren och vuxenlivet format författaren.  

Författaren beskrev hur det var att leva med diagnosen och varje dag var en kamp. Författaren 

drömde om att bli det unika undantaget som klarade av kampen mot cancern. 

 

Bok 3  

Sammanfattning: Författaren var 52 år gammal när lungcancerdiagnosen fastställdes. 

Författaren hade precis börjat förbereda sig inför pensionen. Cytostatikabehandling blev 

aktuellt för författaren samtidigt som författaren börjar uppmärksamma forskning kring 

lungcancer. 
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Bok 4 

Sammanfattning: Författaren var 36 år gammal när lungcancerdiagnosen fastställdes. 

Författaren beskriver livet innan och efter lungcancerdiagnos. I patografin förekommer det 

mycket känslor om en osäker framtid. Behandling mot lungcancer blev aktuellt och läsaren 

får följa författarens kamp mot sjukdomen. Författaren skriver om hur livets resa förändras 

och hur författaren försökte finna meningen med livet. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ metod med innehållsanalys används när stora mängder av data ska hanteras och 

fokusera på tolkning av texter. Kvalitativ studie med innehållsanalys är en metod som är bra 

att tillämpa vid identifiering av variationer, likheter och skillnader i analysmaterialet. 

Insamlat material bryts ner till olika koder och kategorier som sedan bildar en ny helhet som 

formar resultatet på studien. Tolkningen av data sker manifest, det vill säga textnära för att 

undvika feltolkning av insamlat material (Graneheim & Lundman, 2004). Studien utgår från 

patografier som innehåller stor mängd data vilket gör att Graneheim och Lundman (2004) 

analysmetod är relevant för studiens syfte. Analysmetoden är anpassad för vård- och 

omsorgsforskning, samt är analysprocessens tillvägagångssätt noggrant beskrivet.  

Analysen påbörjades genom att alla fyra patografierna lästes igenom noga. Meningsenheter 

som svarade på studiens syfte valdes ut. Enligt Graneheim och Lundman (2004) består en 

meningsenhet av ord, meningar eller stycken som relaterar till varandra genom deras innehåll 

och sammanhang. Alla meningsenheter lästes igenom tillsammans. De valda 

meningsenheterna sammanfördes i ett dokument och nästa steg var att kondensera 

meningsenheterna. Graneheim och Lundman (2004) skriver att kondensering innebär att 

korta ner meningsenheten men att behålla textens kärna.  

Analysprocessen fortsatte genom att de kondenserade meningsenheterna kodades. Graneheim 

och Lundman (2004) skriver att en kod är som en etikett som kort beskriver meningsenhetens 

innehåll. Meningsenheterna kodades tillsammans och ständigt pågick det en diskussion om 

koden stämde med meningsenhetens innehåll. Därefter lästes alla koder tillsammans och ett 

gemensamt beslut där koderna fastställdes gjordes. Analysprocessen fortsatte genom att 

gemensamt dela in koderna i olika grupper beroende på deras likheter, skillnader och 
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innehåll. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska en kod inte kunna passa in i flera olika 

kategorier samtidigt.  

Koderna kategoriserades genom att klippa ut koderna, färglägga och dela in dem i olika 

kategorier beroende på deras innehåll. Under analysprocessens gång skedde en kontinuerlig 

diskussion om koderna i en kategori stämde överens med varandras innehåll. När 

meningsenheterna var kategoriserade och författarna till studien var överens bildades sju 

underkategorier och fyra huvudkategorier. Graneheim och Lundman (2004) skriver att 

resultatets tillförlitlighet stärks genom att författarna ständigt överväger sina 

ställningstaganden under forskningsprocessen samt genom en noggrann beskrivning av 

analysarbetet. Under arbetets gång har författarna varit i ständig diskussion angående 

meningsenheterna och kategoriseringen. Kondenseringen och kodningen gjordes upprepande 

gånger för att säkerställa att det skedde en manifest tolkning utan latenta inslag för att minska 

tolkning och öka resultatets tillförlitlighet. Författarna har använt citat från patografierna i 

resultatet för att stärka studiens tillförlitlighet. Det utgör en noggrannhet att gå tillbaka till 

analysen och göra om den, vilket författarna till studien har gjort. Exempel på 

analysprocessens meningsenheter, kondensering, kodning och kategorisering finns i Bilaga 2. 

 

Etiska överväganden 

Studien avser att skapa ett resultat för att få en uppfattning om personers upplevelser av 

cytostatikabehandling vid lungcancer utifrån fyra valda patografier. Lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är fastställd för att skydda människor som 

deltar i forskning samt att människovärdet ska respekteras. Enligt lagen godkänns forskning 

om den uppfyller kraven att respektera människovärdet. Helsingforsdeklarationen (World 

medical association [WMA], 2013) menar att forskning ska grunda sig i respekt för 

människans värdighet. Vid forskning och studier som involverar människor måste ett etiskt 

resonemang finnas för att försäkra att deltagarna respekteras och att deras rättigheter skyddas 

(Sandman & Kjellström, 2013). Det finns fyra etiska principer som är autonomi-, nytto-, inte 

skada- och rättviseprincipen som har tagits fram för att skydda deltagarna. 

Autonomiprincipen lyfter deltagarens självbestämmande och forskarens skyldighet gällande 

respekt för deltagarnas rättigheter och självbestämmande. Nyttoprincipen innebär att 

forskningen inte får göra mer skada än nytta. Inte skada principen lyfter studien eller 
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forskningens säkerhet och att risken för skada minimeras, medan rättviseprincipen stärker 

deltagarnas lika värde i studien och att alla deltagare ska behandlas rättvist (Kristensson, 

2014). 

 

Författarna till studien har under studiens gång behandlat patografierna, dess författare och 

innehåll med respekt och likvärdighet. Enligt Lag om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (SFS 1960:729) får allmänheten ta del av offentlig handling. När en 

patografi är publicerad till allmänheten uppger lagen att det ses som en offentlig handling. 

Allmänheten få ta del av innehållet, däremot är det inte tillåtet att ändra på innehållet på ett 

sätt som kan vara kränkande för författaren. Eftersom patografierna som studien utgår ifrån är 

publicerade för offentligheten har inget samtycke till att vara med i studien samlats in. 

Författarna till patografierna har självmant inte valt att medverka i studien därför hanteras 

den insamlade data med respekt. För att respektera att författarna till patografierna självmant 

inte valt att medverka i studien har författarna till arbetet valt att inte skriva ut författarnas 

namn i arbetet. Valet gjordes för att inte lämna ut personerna enskilt och på så sätt minska 

risken till att deras integritet kränks. Nytto-, inte skada- och rättviseprincipen tas i hänsyn till 

att studien vill öka sjuksköterskans kunskap och förståelse som kan bidra till förbättrad 

kvalité på omvårdnad och personcentrerad vård. En risk som anses med studien är feltolkning 

av insamlade data och för att undvika detta har data analyserats manifest, det vill säga 

textnära. Alla insamlade data inkluderades och analyserades med respekt och utan egna 

tolkningar och värderingar samt analyserades noggrant för att undvika feltolkningar. På grund 

av detta ansågs nyttan större än risken med att genomföra arbetet.  

 

Resultat  

Genomförande av analys av inhämtat material resulterade i fyra huvudkategorier att uppleva 

biverkningar, att leva med ovisshet, att ha framtidstro och att uppleva ett behov av stöd. Att 

uppleva biverkningar har underkategorierna att uppleva olika biverkningar i vardagen och att 

ha positiv upplevelse av biverkningar. Att leva med ovisshet har underkategorierna att 

uppleva sig orolig och rädd och att inte få vara med i framtiden. Att ha framtidstro har 

underkategorierna att kampen bara har börjat och att uppleva en möjlig framtid. Den fjärde 

huvudkategorin att uppleva ett behov av stöd har en underkategori att uppleva ett behov av 

sjuksköterskans stöd. (Figur 1).     
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Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier.  

 

Att uppleva biverkningar 

Kategorin handlar om hur personerna upplevde olika biverkningar i sin vardag. Dessutom 

beskrivs en positiv upplevelse av biverkningar, då några personer upplevde att 

biverkningarna inte var så förödande som förväntat.  

 

Att uppleva olika biverkningar i vardagen  

Under behandlingsperioden uppkom olika biverkningar hos personerna. Biverkningarna 

upplevdes i personernas vardagliga liv. Illamående var en av de vanligaste biverkningarna 

och kunde komma i samband med behandlingen och långsamt avta för att försvinna precis 

innan nästa behandling. Detta upplevdes som obehag av personerna och förekom under större 

delen av behandlingsperioden. Illamåendet varierade där det ibland upplevdes mildare och 

vissa dagar var det överväldigande. När biverkningen var som värst och kräkningar tillkom 

upplevdes det som svårkontrollerat. Illamåendet hade en inverkan på personernas vardagliga 

liv och de upplevde att de inte alltid kunde utföra sina planer för dagen. Biverkningen 

beskrevs som en obekväm känsla som var lokaliserad djupt ner i magen och en deltagare 

jämförde det med en storm.  

 

”… drabbades jag av ett överväldigande illamående, som drog över en likt en storm och likt 

en storm gick att rida ut. Jag började helt okontrollerbart spy grön galla, med magsyrans 

distinkta kritsmak. Illamåendet kom djupt nerifrån magen.” (4) 
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En annan vanlig biverkning som tillkom under behandlingsperioden bland personerna var 

trötthet. Detta medförde till minskad energi och mindre ork om dagarna. Tröttheten 

upplevdes i hela kroppen och var som en intensiv utmattning där hjärnan och musklerna 

stängde av efter en stunds arbete. Vissa dagar var det ansträngande för personerna att ta sig 

upp ur sängen, och andra dagar kunde det vara utmattande att bara hålla huvudet uppe. Trots 

djupgående sömn under natten och flera tupplurar under dagen släppte inte tröttheten, istället 

vaknade personerna lika utmattade som när de somnade. Utmattningen resulterade i att 

personerna fick kämpa med att hålla sig pigga under dagen. En person i studien ansåg att den 

minskade orken gjorde det olidligt att gå på möten. Utmattningen medförde att deltagarna 

upplevde sig oförmögna att gå till arbetet samt att det var svårt att fullfölja vad som skulle 

göras då förmågan att hålla saker i huvudet försvann.  

 

”Då när jag knappt orkade ur sängen av all den trötthet som kom från cellgifterna” (2). 

 

Under behandlingsperioden upplevde flera personer syn- och smakförändringar. En person, 

som älskade att läsa, hade fått irriterade ögonslemhinnor och upplevde att det bildades en 

imma framför texten när personen läste för mycket. Detta resulterade till att personen fick 

kombinera texten med bilder för att kunna förstå och se helheten. Den försämrade synen 

bidrog också till att en person upplevde sig vara mer försiktig i sin vardag när denne 

exempelvis skulle gå i trappor eller sträcka sig efter ett glas vatten. Smakförändringarna 

uppstod efter första infusionen med cytostatika. Flera personer upplevde att maten smakade 

salt. En person som sedan tidigare hade mat som njutningskälla upplevde att maten inte gick 

att äta. Personen uttryckte sig som att maten smakade som en saltsten eller som havsvatten. 

Detta gjorde att personen upplevde sina glädjeämnen som saltade och personens passion för 

mat minskade.  

 

”Att äta, vilket vanligtvis var en stor njutningskälla, var som att dricka havsvatten.” (4) 

 

En annan biverkning som var vanligt förekommande hos en person var kramper. Kramperna 

kom under behandlingsperioden och förekom i både ben och händer. Vissa nätter kunde 

personen vakna på grund av kramperna, och då upplevdes kramperna precis som om att 

personen hade sprungit ett maraton. Kramperna brukade komma i samband med att personen 

använde sina händer eller under intensiva träningar. Därav upplevde personen kramperna som 

ett hinder när det gällde en mer intensiv träning.   
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One of the peculiar things that have happened to me is that I am frequently getting leg 

cramps at night. I will be sleeping and all of a sudden my right calf will cramp, as 

though I just had run a marathon. (3) 

 

Sänkta blodvärden var en biverkning som uppkom bland personerna under 

cytostatikabehandlingsperioden. Det sänkta blodvärdet gjorde att de enkelt tappade balansen 

när de stod upp. En person hade sänkta vita blodkroppar som medförde till ett minskat 

immunförsvar, som resulterade till en självvald isolering. Det minskade immunförsvaret 

medförde i att personen inte ville vistas bland människor i ett försök att skydda sig själv mot 

bland annat bakterier och virus. På grund av detta upplevde personen att de inte kunde arbeta 

som vanligt. 

 

”...nåt mina blodvärden blivit så dåliga att jag inte kan stå upp utan att tappa balansen...” 

(2). 

 

Att ha positiv upplevelse av biverkningar   

Personerna hade olika upplevelser av biverkningarna. Några personer ansåg att 

biverkningarna inte var så påfrestande som förväntat. En person upplevde en tacksamhet över 

att cytostatikabehandlingens biverkningar inte hade varit förödande och vanställande som de 

kunde ha varit. Hos en annan person i studien upplevdes att behandlingen inte påverkade det 

vardagliga livet och personen kunde leva som vanligt trots biverkningarna. Personen hade 

förväntat sig mer biverkningar och blev överraskad när det visade sig att de inte var lika 

intensiva som förväntat. På grund av välmående fanns funderingar hos personen om några 

läkemedel existerade i infusionspåsarna. En person uttryckte att hårförlusten som uppkom på 

grund av cytostatikan inte var besvärande, och påverkades inte av biverkningen.   

 

”Jag är tacksam för att cellgifterna i mitt fall inte har varit så förödande och vanställande 

som de kunde ha varit; varken skallighet, scarfar eller kräkningar” (1). 

 

“I have been surprised at how little I have had in the way of side effects from treatment so 

far. I was expecting much worse.” (3)  
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Att leva med ovisshet  

Denna kategorin handlar om personernas ovisshet gällande behandlingens effekt och om 

behandlingen kommer hjälpa dem eller inte. Ovissheten gjorde att personerna upplevde oro 

och rädsla. På grund av ovissheten uppstod också tankar om döden. 

 

Att uppleva sig orolig och rädd 

Personerna upplevde en ovisshet gällande behandlingens effekt och om behandlingen skulle 

hjälpa eller inte. Till följd uppkom känslor som oro och rädsla i samband med påbörjad 

behandling. Ovissheten om behandlingens effekt bidrog till sömnlösa nätter och en 

panikartad oro uppstod. Att inte veta om behandlingen fungerar eller om de kommer att bli 

botade var tankar som ofta cirkulerade hos personerna. Personerna upplevde en minskad 

kontroll över situationen då dem själva inte kunde göra något för att hjälpa behandlingens 

effekt. Rädslan och oron som upplevdes var genomgående under behandlingens tid. Från 

första cytostatikabehandlingen till sista och personerna upplevde att rädslan aldrig skulle 

försvinna. Det upplevdes besvärligt att vänta på behandlingens resultat och väntan bidrog till 

ytterligare oro. Det enda som kunde göras var att förbereda sig inför det värsta. Deltagarna 

vågade inte tänka på vad som skulle kunna ske om behandlingen inte verkade. 

 

”Om några dagar ska jag få veta om cellgifterna har bitit eller inte. Naturligtvis är jag 

orolig och spänd. Ibland, framförallt om nätterna, vaknar jag med nästan panikartad oro” 

(2). 

 

Att inte få vara med i framtiden 

Under behandlingsperioden uppkom tankar om döden bland personerna på grund av 

ovissheten om behandlingen skulle hjälpa eller inte. En person upplevde att det värsta som 

skulle hända var att behandlingen inte skulle kunna stoppa cancern från att sprida sig, som i 

sin tur skulle resultera i personens död. Döden för personerna upplevdes som oundvikligt. 

Personerna upplevde att möjligheten till ett långt liv kändes avlägset. En person beskrev 

döden som en skräck att en dag inte få vara med och uppleva vad som sker dag efter dag.  

 

”Skulle det värsta hända, att cancern sprider sig och att det inte går att stoppa kommer jag 

att dö.” (2) 
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Att ha framtidstro  

Denna kategorin handlar om personernas vilja att kämpa mot lungcancern och att övervinna 

den. Kategorin handlar också om personernas hopp om att det finns en möjlighet för en 

framtid.  

 

Att kampen bara har börjat 

Under behandlingsperioden upplevde personerna att de kämpade mot cancern. Trots att 

lungcancer hade en dålig prognos, som personerna var medvetna om, upplevde de drömmar 

om att behandlingen skulle göra dem till det unika undantaget som blir friskförklarade. En 

person i studien uttryckte sig som att första striden var över men att kampen precis hade 

börjat när denne befann sig under första behandlingskuren med cytostatika. En annan person 

rustade sig inför kommande cytostatikabehandlingar eftersom personen inte tänkte dö ännu. 

Personen upplevde att denne fortfarande hade mycket ogjort i livet och detta gjorde att 

personen byggde upp ett mod och kämpade för att vara den starke som klarar av 

behandlingen. Personerna i studien motiverades till att fortsätta kämpa under 

behandlingsperioden.  

 

”Men jag tänker inte dö, skriver jag i slutet av mitt brev. Åtminstone inte nu. Fortfarande är 

för mycket ogjort. Jag fortsätter rusta mig för de cellgiftsbehandlingar som väntar.” (2) 

 

Att uppleva en möjlig framtid 

Under cytostatikabehandlingens period upplevde några personer att de mådde bättre. När 

bättre välmående uppstod förmodade personerna att behandlingen hade en god effekt i 

kampen mot lungcancern. En person beskrev att dennes symtom från lungcancer hade börjat 

avta och personen kände sig optimistisk till att behandlingen fungerar och att en framtid var 

möjlig. En annan person beskrev att efter halva första cytostatikakuren infann sig en ny 

normalitet, detta upplevdes som att livet började se ljusare ut. När den nya normaliteten hade 

infunnit sig resulterade det i att personen tänkte allt mer sällan på döden. När det hade visat 

sig att behandlingen hade hjälpt genom att minska eller inte spridit cancern, infann sig känsla 

av hopp och lättnad. En person beskrev det goda beskedet att det inte blir bättre än så. Detta 
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upplevdes som uppmuntrande nyheter och en känsla av en möjlig framtid infann sig. 

Personen kände sig väldigt optimistisk till att denne hade flera år framför sig och vågade göra 

planer flera månader i förväg. Lättnaden som upplevdes av en person kändes väldig stor. 

Hoppet som kom i samband med det goda beskedet gjorde att personerna vågade tänka på ett 

bättre välmående. 

 

”Luckily, I have responded very well to treatment and I am optimistic that I have more than 

one or two years ahead of me. Let’s hope!” (3) 

 

Att uppleva ett behov av stöd 

Denna kategori handlar om personernas behov av stöd från sjuksköterskan och 

sjuksköterskans tillgänglighet.  

 

Att uppleva ett behov av sjuksköterskans stöd 

Det framkom att sjuksköterskan hade en betydande roll för några personer i studien. Under 

behandlingsperioden upplevdes sjuksköterskans stöd, tålamod och vänlighet som värdefullt. 

Tålamodet och vänligheten uppskattades ännu mer i stunder då personerna kände sig rädda 

och sjuka. Personerna upplevde sig vara beroende av sjuksköterskans stöd och tillgänglighet. 

När behandlingen började närma sig sitt slut upplevdes det oroandet att inte få ha kvar detta 

stödet och tillgängligheten. Att inte kunna höra av sig till sjuksköterskan när problem uppstår, 

oavsett hur litet problemet var, kändes oroande. Personerna började undra vem de skulle 

vända sig till. Under sista behandlingsdagen upplevde en person det som ängsligt och 

bedrövat. Personen beskrev det som att bli avvisad från en trygg plats och lämnad utanför 

eftersom personen inte fick komma tillbaka. Vidare beskrivs sista behandlingsdagen som att 

skyddsnätet försvann och att en känsla av rädsla och förlust infann sig.   

 

”Det som förvånade mig mest är att jag, så snart jag kom till onkologkliniken för den sista 

infusionen, blev ängslig, till och med bedrövad, över att det var det sista besöket.” (1)  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av cytostatikabehandling vid lungcancer 

och för att få svar på syftet valdes litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på 

patografier. Kristensson (2014) menar att kvalitativ metod används för att studera människors 

erfarenheter eller upplevelser av ett fenomen och har sitt fokus på människans upplevelse och 

hur människan beskriver det med egna ord, detta styrker vald metod. Henricson och Billhult 

(2017) skriver att kvalitativ forskning kan erbjuda djupare förståelse och insikt för det 

studerade fenomenet. Litteraturstudie som utgår från patografier innebär att resultatet är 

baserat på primärkällor, vilket gör att studiens tillförlitlighet ökar. Kristensson (2014) menar 

att trovärdigheten i studien ökar vid användandet av primärkällor.   

 

Patografierna innehöll beskrivning av personernas upplevelse av cytostatikabehandling men 

alla upplevelser var inte förklarade på ett sätt som gav en djupare förståelse. Ytterligare 

patografier kunde inte samlas in då inga andra patografier hittades som uppnådde studiens 

inklusionskriterier. Vilket utgör en svaghet med vald metod då brist på de berättande 

upplevelserna medförde till att det insamlade materialets innehåll var begränsat. En studie 

som hade varit mer lämplig för att studera detta fenomenet och för att nå en djupare förståelse 

är intervjustudie utifrån Kristensson (2014). Intervjustudie hade varit till en fördel då det är 

möjligt med följdfrågor som kan ställas vid oklarheter samt för att få en djupare förståelse 

(Kristensson, 2014). Detta är inte möjligt vid patografier och en intervjustudie hade kunnat 

påverka studiens resultat i form av en djupare förståelse av personeras upplevelser.  

  

Patografier erhåller personliga berättelser som beskriver livets olika perspektiv. 

Patografiernas innehåll utgör en grund som kan analyseras för att få fram hur en människa 

erfar sin livsvärld. Detta gör det möjligt att utgå från personens livsvärld och få en 

beskrivning i hur personen lever det dagliga livet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Livsvärldsteorin grundar sig i att förstå hela personen, och styrker att vård kan ges när 

sjuksköterskan har förståelse för personens livsvärld. Genom förståelse för personen och 

dennes livsvärld kan personcentrerad vård tillämpas (Dahlberg & Segersten, 2010). Då 

patografier utgår från den enskilde personens upplevelse, vilket är en subjektiv upplevelse går 

det därför inte att dra några generella slutstaster till alla personer som upplevt det studerande 
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fenomenet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Kristensson (2014) menar att bara en liten del av 

resultatet kan överföras i en kvalitativ innehållsanalys då upplevelser är unika och kan inte 

helt förstås av andra människor. Trots att det inte är generaliserbart, ger studien en inblick i 

hur några personer upplever cytostatikabehandling vid lungcancer som är värdefullt för 

sjuksköterskans profession.  

 

För att öka studiens trovärdighet är det viktigt att inklusions- och exklusionskriterier finns 

noggrant beskrivet. Variation av urvalet ökar trovärdigheten men även överförbarheten att 

studiens resultat kan överföras till olika kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens 

inklusionskriterier medförde en variation i både kön och ålder. En blandning i kön gör att 

studien inte är överförbar till andra kontext som enbart fokuserar på ett av könen, däremot är 

den överförbar till kontext som fokuserar på båda könen. Två av deltagarna som inkluderades 

var bosatta i USA, en deltagare var bosatt i England och den fjärde var bosatt i Sverige. 

Enligt SKL (2008) är USA, England och Sverige är industriländer som har någorlunda 

likvärdigheter med varandra både ekonomiskt och inom sjukvården. Trots de olika 

ursprungsländer har likheter funnits gällande personernas upplevelser av 

cytostatikabehandling. Detta utgör en styrka i studien då det går att överföra till olika länder.  

 

I studien inkluderades olika åldrar, 36, 52, 66 och 67 år. Personerna i studien befann sig i 

olika stadier i livet, där tre av dem var redo för pension och den fjärde hade precis blivit 

färdig med sin specialistutbildning och var redo att bilda familj. Då personerna befann sig i 

olika stadier i livet framkom det att personernas upplevelser av cytostatikabehandlingen 

skiljde sig åt. Enligt Kristensson (2014) är upplevelser individuella och är svårt att 

generalisera till flera personer. Detta gör att resultatet inte kan överföras till någon specifik 

åldersgrupp, som i sin tur utgör en svaghet i studien.  

 

Två av böckerna var översatta från det engelska språket till det svenska, en av böckerna var 

skriven på det engelska språket och den sista var skriven på det svenska språket. 

Patografierna som var översatta fanns inte tillgängliga i Blekinge på deras originalspråk och 

därför valdes böckerna som var översatta till det svenska språket. Översättningen kan ha 

medfört feltolkning och det är en svaghet i studien. Den ena utvalda patografin var skriven på 

det engelska språket vilket gör författarna till studien medvetna om att feltolkningar av 

patografin kan uppstå, trots god förståelse i det engelska språket. En Engelsk - Svensk 
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lexikon (Blank, 2005) användes vid översättning av de engelska meningsenheterna för att 

undvika feltolkningar.   

 

Med hjälp av sökmotorn Libris fann studien sina utvalda patografier. Libris ansågs vara 

passande eftersom det är en av Sveriges största biblioteksdatabaser. De böcker som hittades 

lästes för att fastställa att de uppfyllde studiens inklusionskriterier. Därefter lästes de 

noggrant ännu en gång när meningsenheterna valdes ut. Det var under den ständiga 

diskussionen som ägde rum under analysprocessen som det framkom att det insamlade 

materialet var begränsat i form av att upplevelserna inte var beskrivna mer djupgående. På 

grund av tidsbristen valdes det att trots det begränsade innehållet i materialet att fortsätta i 

samma riktning med studien.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod tillämpades under innehållsanalysen och utgår 

på att analysera meningsenheterna textnära för att undvika latenta inslag och feltolkningar. 

Analysmetoden används vid analys av stor mängd data. En nackdel med den textnära 

analysen var att upplevelserna ibland kunde vara dolda i meningsenheterna och en risk för 

feltolkning uppstod. Detta bidrog däremot till att meningsenheternas innehåll diskuterades 

flera gånger under analysprocessen för att minska risken för feltolkning. Dahlborg-Lyckhage 

(2012) menar att patografier oftast består av en stor textmassa vilket kan vara till en nackdel 

när studie baserade på patografier utförs. En stor textmassa kan leda till att fel 

meningsenheter plockas ut ur patografierna. Det finns även en risk för att relevanta 

meningsenheter förbigås på grund av den stora textmassan. För att säkerställa att alla 

väsentliga meningsenheter från patografierna inkluderades i studien lästes samtliga 

patografier två gånger under analysprocessen.  

 

De valda meningsenheterna diskuterades vid flera tillfällen för att säkerställa att de verkligen 

svarade på syftet och för att minska feltolkning. Vilket var en fördel för studiens resultat. 

Kondenseringen och kodningen gjordes tillsammans med ständig diskussion. Enligt 

Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten ökar i en studie där texten analyseras och tolkas av 

minst två personer, då risken för att innehållet färgas av en enskild persons förförståelse 

minskar. Analysprocessen i studien utfördes ständigt tillsammans med diskussion. 

Meningsenheterna med kondensering och kodning skrevs ut för att enklare kunna 

kategorisera utan risk att trycka in meningsenheten i andra befintliga kategorier. En del 

meningsenheter delades i två delar då de var långa och innehöll flera upplevelser. Enligt 
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Olsson och Sörensen (2011) kan en förförståelse påverka studiens analys eller resultat som i 

sin tur kan påverka studien negativt. Detta var till en fördel då författarna till studien enbart 

hade en liten förförståelse till det studerade ämnet. Förförståelsen innebar kunskap om att 

personer kan uppleva olika biverkningar på grund av cytostatikabehandling.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det svårt att bilda under- och huvudkategorier när 

människors upplevelser studeras då flera upplevelser kan vara sammanflätade och gå in i 

varandra. För att säkerställa att analysprocessen genomförts noggrant utfördes 

kategoriseringen flera gånger. Koderna till meningsenheterna analyserades upprepade gånger 

för att säkerställa att innehållet passade ihop med andra koder i samma kategorier. Detta är en 

fördel till studien och ökar tillförlitligheten att analysprocessen noggrant utförts. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att analysprocessen ibland får göras om vilket tyder på styrka 

och en hög noggrannhet. När kategoriseringen var färdig och texten skrevs ut i resultatet för 

första gången framkom det att kategorierna gick in i varandra och att meningsenheterna inte 

hade analyserats färdigt. Då återgick författarna till studien till meningsenheterna och 

påbörjade en ny analys. Den nya analysen gav nya kategorier. Det var en komplicerad 

process att analysera då flera upplevelser kunde passa in i flera kategorier. Detta löstes 

genom att ständigt gå tillbaka till analysprocessen för att säkerställa att den utfördes korrekt.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av cytostatikabehandling 

vid lungcancer. De fynd som framkom var att uppleva biverkningar, att leva med ovisshet, att 

ha framtidstro och att uppleva ett behov av sjuksköterskans stöd. Enligt Dahlberg et al. 

(2003) medför varje förändring i kroppen en förändring i personens värld. Den levda kroppen 

är fysisk, psykisk och existentiell. För att förstå personen måste både det kroppsliga och 

själsliga beaktas, och då kan personens livsvärld förstås. Detta innebär att en persons 

upplevelser av cytostatikabehandlingen är något som speglas och har en inverkan i personens 

livsvärld. 

Det framkom i resultatet att personerna upplevde biverkningar från cytostatikabehandlingen 

under behandlingsperioden. Biverkningarna gjorde att personerna upplevde sig vara hindrade 

från att leva deras vardagliga liv som de ville, varav utmattning var en vanlig biverkning som 

påverkade personerna. Detta styrker Wong et al. (2017) som menar att trötthet var den mest 
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bekymrade biverkningen personerna upplevde och den minskade energin gjorde att 

personerna inte kände igen sig själva. Gerber, Hamann, Rasco, Woodruff och Carddock Lee 

(2012) förklarar i sin studie att cytostatikabehandlingen orsakade att personerna inte hade 

energi för vardagliga sysslor som att städa, handla och laga mat. I resultatet framkom det att 

personerna hade det svårt att komma upp ur sängen, detta styrker Gerber et al. (2012) som i 

sin studie förklarar att tröttheten medförde en svårighet för personerna att komma igång med 

dagen. I resultatet framkom det också att personerna upplevde sig hindrade från att arbeta på 

grund av biverkningarna från behandlingen. Aumann et al. (2016) skriver i sin studie att flera 

personer fick avbryta arbetslivet på grund av fysiska begränsningar som tillkom under 

cytostatikabehandlingen. Vissa personer fick gå i förtidspension då de inte klarade av 

arbetslivet längre. Biverkningarna utgör en förändring i kroppen. Enligt Dahlberg et al. 

(2003) är kroppen fysisk, psykisk och existentiell. När det sker en förändring i kroppen sker 

det också en förändring i personens livsvärld. Detta är viktigt att uppmärksamma som 

sjuksköterska för att kunna förstå personens livsvärld och därmed kunna erbjuda en 

personcentrerad vård.  

 

Ett fynd i studiens resultat var att personerna levde med en ovisshet gällande behandlingens 

effekt. Ovissheten gjorde att personerna upplevde oro och rädsla eftersom de inte visste om 

behandlingen skulle hjälpa dem eller inte i kampen mot cancern. Oron och rädslan resulterade 

i sömnlösa nätter och en förlorad kontroll över situationen. Berterö et al. (2008) förklarar att 

personer upplevde en ovisshet gällande behandlingens effekt mot lungcancern. Oron skapade 

en ångest som i sin tur påverkade deras vardagliga liv samt personernas livskvalité. I 

resultatet framkom det att personerna började tänka på döden och att inte få vara med i 

framtiden på grund av ovissheten om behandlingens effekt. Det framkommer i Berterö et al. 

(2008) studie som skriver att dödstankar uppstod i samband med behandlingen på grund av 

osäkerheten om dem kommer bli botade eller inte. Enligt Dahlberg et al. (2003) infinner sig 

livsvärlden i en persons kropp. Den levda kroppen innebär även den själsliga och allt 

personen känner. Därav kan oron och rädslan samt tankar om döden som framkom i studien 

ses som en del av personens livsvärld. Livsvärlden grundar sig i personens erfarenheter, 

kroppsliga som själsliga, och hur erfarenheterna påverkar personen (Dahlberg et al., 2003). 

Genom att förstå personen och dennes livsvärld kan sjuksköterskan enklare ha en förståelse i 

vad personen genomgår samt få en inblick i personens tankar och känslor kring 

upplevelserna. Detta kan bidra till att sjuksköterskan kan anpassa vården utefter personen, 
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som i sin tur leder till att personen kan uppleva en godare vård och bättre välbefinnande.  

 

Ett annat fynd som framkom i resultatet var att personerna upplevde en framtidstro. Under 

behandlingen upplevde personerna ett välmående som de antog var ett tecken på att 

behandlingen gav god effekt. På grund av detta motiverades personerna till att fortsätta med 

behandlingen, samtidigt som de drömde om att bli friskförklarade. Därav upplevde 

personerna hopp om en möjlig framtid. Berterö et al. (2008) förklarar i deras studie att 

personerna upplevde hopp om att behandlingen skulle förlänga deras liv. Steffen et al. (2018) 

förklarar att det finns ett samband mellan behandlingsdagen och känsla av hopp, då hoppet 

infinner sig samma dag som behandlingen. De dagar personerna upplevde mer hopp 

upplevdes även ett bättre välbefinnande. I resultatet framkom det att personerna var 

optimistiska till behandlingen och att hoppet motiverade personerna inför kommande 

behandlingar. Gerber et al. (2012) förklarar att det var till stor hjälp hos personerna att 

ständigt känna hopp. Vidare förklaras att personerna var beredda att kämpa så länge de 

orkade. Så länge det fanns en chans till att förlänga livet var personerna redo att göra vad som 

skulle krävas även om det innebar att genomgå ytterligare en kur med cytostatikabehandling. 

I resultatet framkom det att personerna upplevde att en framtid var möjlig tack vare 

behandlingen och att personerna inte var redo att dö ännu då dem fortfarande hade mycket 

kvar att leva för. Berterö et al. (2008) skriver att personerna inte ville lämna sina nära och 

kära, samt att dem hade mycket ogjort kvar i livet. En framtidstro är något personen upplever 

och känner, därmed är det något som existerar i personens livsvärld. Sjuksköterskan måste ha 

förståelse för de olika känslor som personen känner för att kunna få ta del av personens 

livsvärld och kunna ge en god omvårdnad. Enligt Dahlberg och Segerström (2010) går det 

inte att åtskilja den fysiska kroppen ifrån den psykiska eller existentiella. Alla tankar och 

känslor går inte att åtskiljas och detsamma innebär att det kroppsliga inte kan åtskiljas från 

det själsliga.  

 

Det framkom också i resultatet att personernas hade ett behov av sjuksköterskans stöd. 

Personerna upplevde att sjuksköterskan hade en betydande roll under behandlingsperioden. 

Sjuksköterskans tillgänglighet ansågs som ett stöd och skydd. Berterö et al. (2008) förklarar 

att sjuksköterskans tillvaro medförde till en godare erfarenhet av behandlingsperioden, 
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samtidigt som sjuksköterskans kunskap och information bidrog till en ökad känsla av 

trygghet. I resultatet framkom det att skyddsnätet försvann och en känsla av att vara avvisad 

från en trygg plats infann sig under behandlingens sista dag. Alencar et al. (2019) förklarar att 

patienternas välbefinnande ökade när en relation formas mellan sjuksköterskan och personen, 

detta bidrog till en känsla av förtroende från patientens sida angående behandlingen. Aumann 

et al. (2016) förklarar att känsla av trygghet och minskad rädsla inför behandlingen bygger på 

kontinuerlig vårdpersonal där en relation infinner sig. I resultatet framkom känslor som 

ängslighet, oro och rädsla som förknippas med att förlora stödet av sjuksköterskan. Enligt 

Dahlberg et al. (2003) kan personens upplevelser och känslor inte alltid förstås av 

vårdpersonalen, men med hjälp av livsvärldsteorin kan vårdpersonalen få en ökad förståelse 

för personens upplevelser och känslor om deras livssituation. Sjuksköterskan ska anpassa 

vården till personen och detta uppnås genom sjuksköterskans förståelse för personens 

upplevda livsvärld. Vård som utgår från personens livsvärld kan hjälpa att återställa balansen 

i personens vardagliga liv.  

 

Kliniska implikationer  

I studiens resultat framkom det att personer upplevde en påverkan i det dagliga livet på grund 

av cytostatikabehandlingen samt biverkningarna som medföljde. Personerna upplevde även 

oro, rädsla, dödstankar men även hopp och en framtidstro i samband med behandlingen. Det 

framkom också att sjuksköterskan hade en betydande roll för personerna under 

behandlingsperioden då sjuksköterskans stöd förknippades som en trygghet och ett 

skyddsnät. Trots likheter bland personerna fanns det även skillnader i deras upplevelser, 

vilket tyder på att upplevelser är individuella. Därav är det viktigt att vården anpassar sig 

efter individualiteten och erbjuder en personcentrerad vård. Personcentrerad vård grundar sig 

i sjukvårdspersonalens förståelse för personens livsvärld och hur personen själv uppfattar sin 

livsvärld. Sjuksköterskan ska erbjuda personcentrerad vård vilket gör det viktigt att 

sjuksköterskan har en inblick i hur cytostatikabehandlingen upplevs.  

Sjuksköterskans tillgänglighet för personen medförde till ett ökat välbefinnande. Tilliten till 

behandlingen och sjukvården grundade sig i sjuksköterskans vårdande för personen. Därav 

har sjuksköterskan en väsentlig roll inom cytostatikabehandlingsperioden för personen.  
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När sjuksköterskan erbjuder god omvårdnad, information och stöd till personen som 

behandlas med cytostatika medför det i en trygghet för personen. Resultatet av studien kan 

bidra till att sjuksköterskan enklare kan identifiera personens behov av stöd. Därav kan 

omvårdnaden anpassas efter den enskildes behov. En djupare förståelse för vad personen går 

genom under behandlingsperioden kan öka sjuksköterskans förmåga att erbjuda en 

personcentrerad vård. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett intresse för personens livsvärld 

för att främja personens välbefinnande samt till att personcentrera omvårdnaden. 

Livsvärldsteorin kan ses som ett hjälpmedel för att uppnå personcentrerad vård. Utan 

förståelse för personens livsvärld blir det svårt att utföra personcentrerad vård.  

 

Slutsats  

I studien framkom det att personer som har genomgått cytostatikabehandling vid lungcancer 

upplevde olika biverkningar, känslor, en framtidstro och ett behov av stöd som i sin tur 

påverkade personernas livsvärld. För att sjuksköterskan ska få en djupare förståelse för 

personens livsvärld är det viktigt att sjuksköterskan förstår hur de olika biverkningar upplevs 

och hur respektive biverkning upplevs i vardagen. Likaså är det viktigt att sjuksköterskan har 

en förståelse för personens olika känslor som uppstår under behandlingen, samt vilken typ av 

behov personen har. Resultatet som framställs i studien ökar möjligheten för sjuksköterskor 

att få en uppfattning i hur personer erfar och upplever behandlingen. Studiens resultat riktas 

främst till sjuksköterskor eftersom allmänsjuksköterska kan välja att arbete med denna 

patientgrupp, samt att patientgruppen kan stötas på inom hälso- och sjukvården. Studiens 

avsikt var att framhäva ämnet inom sjukvården om hur personer upplever 

cytostatikabehandling vid lungcancer. Genom att sjuksköterskor får en inblick i hur personer 

upplever cytostatikabehandling vid lungcancer kan omvårdnaden förbättras. 

Det finns behov av vidare forskning om hur lungcancersjuka personer upplever 

cytostatikabehandling. Ytterligare forskning på hur personerna påverkas av 

cytostatikabehandling krävs för att uppnå djupare förståelse inom området. Forskning på om 

cytostatikabehandling upplevs olika beroende på cancertyp behövs för att finna likheter och 

skillnader i upplevelserna hos patienterna. Vidare forskning gynnar sjukvården för att kunna 

ge en bättre omvårdnad till personer som genomgår cytostatikabehandling. Om 

sjuksköterskans förståelse ökar för hur det är för personer att genomgå cytostatikabehandling 
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för lungcancer och hur detta påverkar deras livsvärld, skulle det kunna resultera i en god 

personcentrerad vård.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Libris 2019.12.08 
 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
sammanfattningar 

Uppfyller 
inklusionskriterier 

Antal 
valda 
böcker 

Lungcancer 188 188 24 4 4 

Lungcancer,  

biografi 

36 36 36 4*  0 

Lungcancer 

patografi  

4 4 4 2* 0 

Lungcancer, 

biografi, 

behandling 

0 0 0 0 0 

Lungcancer, 

patografi, 

behandling 

0 0 0 0 0 

Lungcancer,  

behandling 

14 14 0 0 0 

Lungcancer, 

cytostatika- 

behandling 

0 0 0 0 0 

Lungcancer, 

cytostatika 

0 0 0 0 0 

Lungcancer,  

kurativ 

1 1 0 0 0 

Lungcancer, 

kurativ 

behandling  

1 1 0 0 0 

Lungcancer, 

kurativ inriktning 

0 0 0 0 0 

Lungcancer, 

upplevelse 

0 0 0 0 0 



 

36 
 

Lungcancer, 

biografi, 

upplevelse 

0 0 0 0 0 

Lungcancer, 

patografi, 

upplevelse 

0 0 0 0 0 

Lungcancer, 

behandling, 

upplevelse 

0  0 0 0 0 

Lung cancer  1330 1330 32 4* 0 

Lung cancer, 

biography 

2 2 2 1* 0 

Lung cancer, 

biography, 

experience 

0 0 0 0 0 

Lung neoplasms 465  465 10 3* 0 

Lung neoplasms 

biography 

1 1 1 0 0 

Lung neoplasms 

biography 

experience 

0 0 0 0 0 

Lung cancer 

treatment  

377 377 0 0 0 

Lung neoplasms, 

treatment  

83 83 0 0 0 

Lung cancer, 

curative  

9 9 0 0 0 

Lung cancer, 

curative care  

4 4 0 0 0 

 Lung cancer, 

curative treatment  

8 8 0 0 0 

Lung neoplasms, 

Curative  

0 0 0 0 0 
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Lung neoplasms, 

curative care 

0 0 0 0 0 

Lung neoplasms, 

curative treatment  

0 0 0 0 0 

Lung cancer, 

chemotherapy  

86 86 0 0 0 

Lung neoplasms, 

chemotherapy 

28 28 0 0 0 

Lung cancer, 

treatment, 

experience  

28 28 0 0 0 

Lung neoplasms, 

treatment, 

experience  

8 8 0 0 0 

Lung cancer, 

chemotherapy, 

experience  

7 7 0 0 0 

Lung neoplasms,  

chemotherapy, 

experience 

2 

 

2 0 0 0 

 

 
 
*Patografierna valdes i tidigare sökning  
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Bilaga 2 Meningsenheter  

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Ett mönster utvecklades 
under veckorna: 
illamåendet brukade 
långsamt avta för att 
försvinna precis innan 
nästa behandling.  

Illamåendet avtar 
långsamt för att 
försvinna precis 
innan det var dags 
för nästa behandling.  

Illamåendet avtar 
för att försvinna 
precis innan 
nästa behandling.  

Att uppleva 
olika 
biverkningar i 
vardagen 

Att uppleva 
biverkningar 

Cellgiftshjärna och en 
trötthet utan dess 
like…Trots det försökte 
jag med tankekraft 
uppnå ett tillstånd av 
lemur-pigghet. 

Cellgiftshjärna och 
trötthet. Försöker 
uppnå pigghet.   

Trötthet försöker 
uppnå pigghet. 

Att uppleva 
olika 
biverkningar i 
vardagen 

Att uppleva 
biverkningar 

Om några dagar ska jag 
få veta om cellgifterna 
har bitit eller inte. 
Naturligtvis är jag 
orolig och spänd.  

Ska få veta om 
cellgifterna har bitit 
eller inte. Jag är 
orolig och spänd.  

Orolig och spänd. Att uppleva sig 
orolig och rädd  

Att leva med 
ovisshet 

Jag oroade mig över att 
”min” sköterska, L, inte 
längre skulle vara 
tillgänglig på telefonen 
närhelst det uppstod 
”problem av något slag, 
oavsett hur litet det är 
”.  

Oroade mig att min 
sköterska inte längre 
skulle vara 
tillgänglig på telefon 
när problem 
uppstod, oavsett hur 
litet det är.  

Oroande mig att 
sköterskan inte 
skulle vara 
tillgänglig. 

Att uppleva ett 
behov av 
sjuksköterskans 
stöd 

Att uppleva ett 
behov av stöd  

Men jag tänker inte dö, 
skriver jag i slutet av 
mitt brev. Åtminstone 
inte nu. Fortfarande är 
för mycket ogjort. Jag 
fortsätter att rusta mig 
för de 
cellgiftsbehandlingar 
som väntar 

Jag tänker inte dö, 
åtminstone inte nu- 
Fortfarande mycket 
ogjort. Jag fortsätter 
rusta mig för 
cellgiftsbehandlingar 
som väntar.  

Tänker inte dö 
nu.  

Att kampen bara 
har börjat  

Att ha 
framtidstro 
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Meningsenheter Översatt 
meningsenhet 

Kondensering Kod  Underkategori Huvudkategori  

I have been 
surprised at how 
little I have had in 
the way of side 
effects from 
treatment so far. I 
was expecting much 
worse.  

Jag är överraskad över 
hur lite biverkningar 
jag har haft från 
behandlingen än så 
länge. Jag hade 
förväntat mig mycket 
värre.  

Överraskad 
över hur lite 
biverkningar 
jag har haft. 
Hade förväntat 
mig mycket 
värre.  

Överraskad 
över lite 
biverkningar.  

Att ha positiv 
upplevelse av 
biverkningar   

Att uppleva 
biverkningar 

Luckily, I have 
responded very well 
to treatment and I 
am optimistic that I 
have more than one 
or two years ahead 
of me. Let’s hope! 

Lyckligtvis så har jag 
svarat bra på 
behandlingarna och 
jag är optimistisk till 
att jag har mer än ett 
eller två år framför 
mig. Hoppas! 

Har svarat bra 
på 
behandlingarna, 
jag är 
optimistisk till 
att jag har mer 
än ett eller två 
år framför mig.  

Optimistisk 
till att ha mer 
än ett eller två 
år framför 
mig.  

Att uppleva 
en möjlig 
framtid  

Att ha 
framtidstro 



 

40 
 

 


