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Abstrakt
Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning personer med cancersjukdom har erhållit
egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling - en jämförande studie mellan öppen- och
slutenvård. Bakgrund: Personer med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling
skall erhålla information om eventuella biverkningar och hur dessa kan lindras och
förebyggas dvs. egenvårdsråd. Egenvård är ett aktuellt ämne och forskning visar på vikten av
välinformerade patienter då detta bidrar till ökad delaktighet och trygghet i sin
sjukdomssituation. Få studier har undersökt förekomsten av givna egenvårdsråd samt jämfört
skillnader mellan öppen-och slutenvård. Design: Deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ
design. Metod: Data samlades in via enkäter på 41 studiedeltagare på en onkologisk klinik
våren 2017. Enkäten bestod av 12 flervalsfrågor utformade av författarna. Resultat: Analysen
visade inte på några signifikanta skillnader i givna egenvårdsråd mellan öppen-och
slutenvård. Överlag hade deltagarna erhållit egenvårdsråd gällande få symtom/biverkningar.
Resultatet visade på att deltagare var mycket nöjda med erhållna egenvårdsråd & trygga med
att hantera biverkningar. Muntlig & skriftlig information gavs i större utsträckning inom
öppenvården, men denna skillnad var ej statistiskt signifikant. Slutsats: Studien visar att vissa
patienter erhållit egenvårdsråd i större utsträckning jämfört med andra patienter samtidigt som
det var vanligare att deltagare erhållit egenvårdsråd gällande vissa specifika
symtom/biverkningar. I denna studie kunde inga eller mycket små skillnader ses mellan
öppenvård och slutenvård. Sjuksköterskor var en viktig källa till egenvårdsråd samtidigt som
läkare och i vissa fall undersköterskor var en informationskälla. Studien visar att deltagarna
generellt sätt var mycket nöjda.
Nyckelord: Egenvård, information, cancer, cytostatikabehandling, onkologi, omvårdnad,
sjuksköterska

Title: Advices in self-care during chemotherapy - a comparative study betweeen inpatients
and outpatients.
Abstract
Aim: To identify in which extent cancer patients undergoing chemotherapy receives advice in
self-care- a comparison between inpatients and outpatients. Background: Cancer patients
undergoing chemotherapy shall receive information about adverse effects and how such can
be relieved or prevented, i.e. advice in self-care. Self-care or self-management is a topical
subject and research has found that highly informed patients contribute to increased
participation and confidence in their illness. Few studies has explored the frequency of
advices given in self-care and compared differences in inpatients and outpatients. Design:
Descriptive cross-sectional study with quantitative design. Methods: Data was collected
using a questionnaire on 41 participants on an oncology clinic during the spring of 2017. The
questionnaire consisted of 12 multiple-choice questions designed by the authors. Results: The
study shows that there where no significant differences between self-care advices given to
inpatients compared to outpatients. In general, the participants had received advises in selfcare regarding few adverse effects. Analysis showed on a high level of content and confidence
with given advices in self-care. Verbal & written information was given more often to
outpatients but the difference was not significant. Conclusion: The result shows that some
patients receive more advices in self-care than others. There where advises given about
adverse effects that occurred more frequently. None or few differences between inpatients and
outpatients could be distinguished in this study. Nurses were a key source regarding advices
in self-care, although doctors and in some cases assistant nurses was a source of information.
Satisfaction with given advises among the participants was generally high.
Keywords: Self-care, information, cancer, chemotherapy, oncology, nursing, nurses
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Varför behövs denna studie?
• Biverkningar av cytostatikabehandling kan
leda till nedsatt livskvalitet för patienter och
till att behandlingen får avbrytas i förtid. Om
sjukvårdspersonal skapar förutsättningar för
egenvård kan detta ha positiva effekter för
patienten samtidigt som det finns potentiella
kostnadsbesparande följder.
• Det finns sparsamt med forskning som
undersöker i vilken utsträckning patienter
som genomgår cytostatikabehandling
erhåller egenvårdsråd samt undersöker
skillnader mellan slutenvård och öppenvård.
Vilka är de primära fynden?
• Det fanns en tendens att patienter inom
öppenvården fick egenvårdsråd både
muntligt och skriftligt i större utsträckning än
inom slutenvården, i övrigt fanns det små
skillnader mellan öppenvården och
slutenvården.
• Deltagare hade erhållit egenvårdsråd i
förhållandevis liten utsträckning.
• Deltagare var nöjda med med erhållna
egenvårdsråd.
• Sjuksköterskan var en viktig källa till
egenvårdsråd framförallt inom öppenvården.
Hur kan resultatet användas för att påverka
sjukvården, forskning och undervisning?
• Sjukvården bör säkerställa rutiner gällande
arbete med egenvård för cancerpatienter och
sträva efter ett jämlikt användande av
skriftliga informationsmaterial.
• Sjukvårdspersonal behöver ha tillräcklig
kunskap gällande egenvårdsråd, särskilt
sjuksköterskor.

INTRODUKTION
Cancer är en folksjukdom som har en stor
inverkan på det samhälle vi lever i (Stewart &
Wild 2014) och i framtiden uppskattas så
många som var tredje person i Sverige
insjukna i cancer någon gång under sin livstid
(Folkhälsomyndigheten 2016). År 2014
insjuknade drygt 60 524 personer i cancer i
Sverige. Av dessa fick ungefär lika många män
som kvinnor cancer, dock skiljer sig
diagnoserna mellan könen. Den vanligaste
cancerformen hos män är prostatacancer med
10 983 drabbade år 2014 och bland kvinnor är
det bröstcancer med 8 023 diagnosfall samma
år (Cancerfonden 2016).

Cancer medför stora kostnader inte minst för
varje enskild person som drabbas men också
för sjukvårdsapparaten (Stewart & Wild 2014).
I Sverige uppgick den totala
samhällskostnaden för cancer år 2013 till 36
miljarder kronor, dessa kostnader beräknas

stiga till närmare 70 miljarder kronor år 2040 (Cancerfonden 2016). World Health
Organization (WHO) förutspår att sjukvården kommer att få möta stora utmaningar gällande
de snabbt ökade cancerfallen och de kostnaderna som det medför (Stewart & Wild 2014).
Ökningen av cancerfallen kan delvis förklaras av att befolkningen blir äldre, införande av
screening och förbättrad diagnostik samt exponering för riskfaktorer (Socialstyrelsen 2014a).
Trots att andelen personer med cancer ökar stadigt har dödligheten i cancer minskat de
senaste 40 åren, vilket innebär att allt fler lever längre med cancer (Socialstyrelsen 2014b).
Den ökade livslängden kan förklaras av bättre behandling och förbättrad diagnostik
(Cancerfonden 2016). För att möta framtidens utmaningar behöver vissa åtgärder vidtas
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menar man i den cancerfondsrapport som publicerades 2016. Dessa åtgärder inkluderar bland
annat prevention, forskning, säkerställa kompetensförsörjning, arbeta med patienten i fokus
och rehabilitering av cancerpatienter (Cancerfonden 2016).

Cytostatikabehandling och dess biverkningar
Cytostatikabehandling är tillsammans med kirurgi och strålbehandling en av hörnstenarna i
cancerbehandling och kan leda till bot vid flera cancersjukdomar men är också vanligt
förekommande som symtomlindrande behandling när det inte finns någon möjlighet till bot
(Statens beredning för medicinsk utvärdering 2001). Under senare år har även behandling
med mer målstyrda läkemedel blivit allt mer aktuellt och dessa läkemedel tros spela en viktig
roll i framtiden (Socialstyrelsen 2013). Cytostatikabehandlingens syfte är att döda
cancercellerna men den påverkar även kroppens friska celler vilket leder till att många som
behandlas får biverkningar. Behandlingen innebär alltid en balansgång mellan att skada
tillräckligt många cancerceller för att cancern ska försvinna utan att de normala cellerna
påverkas i alltför hög grad. Olika cytostatika har olika biverkningsprofiler samtidigt som det
till viss del är individuellt vilka biverkningar som uppstår (SBU 2001). Vanliga biverkningar
är benmärgspåverkan, illamående/kräkningar, fatigue, slemhinnepåverkan, hårförlust,
förstoppning, diarré, påverkan på sexuallivet och hudproblem (Lorusso et al. 2017; Mazzotti
et al. 2012; Hackbarth et al. 2008). Trots att biverkningar av cytostatika har varit känt sedan
länge visar forskning att det än idag är ett stort problem för personer med cancer och att det
har en negativ påverkan patienternas livskvalitet (Sommariva, Pongiglione & Tarricone 2016;
Tarricone et al. 2016; Pedersen, Koktved & Nielsen 2013; Lorusso et al. 2017). Biverkningar
av cytostatika kan fortsätta vara ett problem för patienter även lång tid efter behandling
(Kornblith et al. 2003) och kan dessutom leda till akuta livshotande tillstånd, ökat antal
sjukhusinläggningar och ökade kostnader för sjukvårdsapparaten (Pathak et al. 2015).
En förutsättning för att cytostatikabehandling ska kunna genomföras på bästa sätt, bland annat
när det gäller information och stöd till patienterna, är att det finns specialistutbildad personal
som vet vilka biverkningar som kan uppkomma och hur de kan förebyggas och lindras (SBU
2001). Forskning gjord på informationsbehov hos cancerpatienter tyder på att de flesta
patienterna vill få utförlig information om biverkningar och hur de själva kan hantera dessa,
det vill säga egenvårdsråd (Piredda et al. 2008) men informationen måste även
individanpassas och ges vid rätt tillfällen (Skalla, Bakitas, Furstenberg, Ahles & Henderson
2004). Lorusso et al. (2017) fann i sin studie att många patienter fick information och råd om
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vissa biverkningar som exempelvis illamående, medan de i mindre utsträckning fick
information om sexuella biverkningar. Tidsbrist (Pedersen, Koktved & Nielsen 2013),
kunskapsbrist och ointresse hos sjukvårdspersonal (Skalla et al. 2004; Krishnasamy et. al.
2014) kan medföra en negativ påverkan på den information och den rådgivning som ges till
patienter som genomgår cytostatikabehandling. Personalkontinuitet och individanpassad
information och rådgivning har däremot visat sig ha en positiv inverkan på patienternas sätt
att hantera cytostatikabehandling och dess biverkningar (Pedersen, Koktved & Nielsen 2012).
Informationen som ges till patienter angående biverkningar och hur de själva kan förebygga
och hantera symtom är ofta är bristfällig, detta trots att många patienter upplever att det är
mycket viktigt att få denna typ av information (Piredda et al. 2008; Skalla et al. 2004).
Sjuksköterskan har således en viktig roll när det gäller att arbeta med information och
egenvårdsråd som kan lindra biverkningar vid cytostatikabehandling (Krishnasamy et al.
2014; Aranda 2010; Braud 2003; Aranda 2011; Kearney 2008; Kav 2008).

Egenvård
Enligt socialstyrelsen (SOSFS 2009:6) definieras egenvård som hälso- och sjukvårdsåtgärder
utförda av en person själv eller med hjälp av någon annan efter bedömning av någon inom
hälso-och sjukvården. Begreppet “egenvård” uppfattas av många som åtgärder patienter på
eget initiativ eller med egna medel använder för att påverka sin sjukdom och livssituation i en
gynnsammare riktning (Regionala cancercentrum i samverkan 2017a).
Omvårdnadsteoretikern Dorothea E. Orem menar att alla personer har en inneboende potential
för att utföra egenvård men att alla inte har de nödvändiga förutsättningarna för det och
därmed har sjukvården ett ansvar i att skapa förutsättningarna för egenvård (Wiklund &
Lindwall, 2012).
Egenvårdsråd inom cancervården kan ses som ett verktyg för vårdpersonal att skapa
förutsättningar och öka patientens delaktighet och egenvårdande förmåga med syfte att främja
hälsa. Egenvårdsråd skulle exempelvis kunna användas av vårdpersonal för att synliggöra,
lindra eller förebygga eventuella biverkningar för patienter som genomgår
cytostatikabehandling. Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering (Regionala
Cancercentrum i Samverkan 2017a) beskriver att det är vårdteamets uppgift att definiera
vilken typ av egenvård som är lämplig medan det är verksamhetschefen som ansvarar för att
vårdpersonalens råd överensstämmer med gällande lagstiftning. Här står det ingenting om
vilken specifik yrkesgrupp som kan tänkas ha ansvar för egenvårdsrådgivning men det
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betonas dock att egenvård bör vara en del av omvårdnaden. Ett flertal andra vårdprogram
(Regionala Cancercentrum i Samverkan 2017b; Regionala Cancercentrum i Samverkan
2016a) beskriver egenvårdsråd för patienter som genomgår cytostatikabehandling för
specifika diagnoser där den stora gruppen är lymfom, men inte heller här beskrivs närmare
vilken yrkeskategori som ska ansvara för att ge egenvårdsråd. Egenvårdsråd som beskrivs i
vårdprogrammen syftar till att lindra biverkningar av cytostatikabehandling och innefattar
bland annat råd om hur patienten kan minska risken för infektioner samt utföra munvård för
att motverka sår och smärtor. I vårdprogrammen betonas att informationen bör
individanpassas och att den bör ges både muntlig och skriftligt (Regionala Cancercentrum i
Samverkan 2017b; Regionala Cancercentrum i Samverkan 2016a).

Det finns idag en rad olika typer av sätt att arbeta med egenvård och egenvårdsråd för
patienter som erhåller cytostatika och som har visat sig minska symtom och biverkningar samt
öka patienternas upplevda trygghet under behandlingstiden (Fox et al. 2017; Lewis et al.
2015; Hanai et al. 2016; McCorkle 2009, Given 2004, Sikorskii, 2007, Dodd & Miaskowski
2000). Patientutbildning via video eller ljudband visat sig kunna öka benägenhet att utföra
egenvård hos patienter som genomgår cytostatikabehandling (Prouse 2010; Williams &
Schreier 2004; Aranda et al. 2012) samtidigt som användandet av mobiltelefoner och appar
inom egenvården har ökat kraftigt de senaste åren (SBU 2017). ASyMS, som liknar en
mobilapp, bygger på att patienter som genomgår cytostatika ska rapportera symtom och
biverkningar för att appen sedan ska kunna ge egenvårdsråd men också kunna förmedla
kontakt med sjukvården om så behövs (Kearny et al. 2009). En av få studier som jämför
öppen- och slutenvården när det gäller egenvård vid cancerbehandling, gjord av Baggott et al
(2004), visar att det finns skillnader och att sjuksköterskor som arbetar inom öppenvården kan
vara mer benägna att ge egenvårdsråd än de inom slutenvården. Bagott et al (2004) kunde
också se i studie att sjuksköterskor inom öppenvården hade större yrkeserfarenhet än de inom
slutenvården och benägenheten att ge egenvårdsråd tycktes vara sammankopplat med
sjuksköterskornas erfarenhet. Att sjuksköterskor inom öppenvården oftare har större
erfarenhet är något som även andra studier visat (Davis, Lind & Sorenssen 2013).
Chenoweth et al (2008) såg i sin studie på patienter med parkinsons sjukdom att en negativ
faktor för patienternas egenvårdande förmåga var om de varit inneliggande på sjukhus under
de senaste 6 måndaderna. Detta är intressant, anser författarna till denna studie, då ett flertal
studier oberoende av varandra antyder att det finns skillnader och att det kan vara så att
patienter inom slutenvården får mindre råd kring egenvård men också är mindre benägna att
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utföra egenvård. Det amerikanska National Cancer Institute (2011) har tagit fram skrifter som
beskriver olika egenvårdsråd för patienter som genomgår cytostatikabehandling och inom
svensk cancervård finns det framtagna dokument som beskriver specifika egenvårdsråd
utifrån diagnosgrupper (Regionala Cancercentrum i Samverkan 2013; Regionala
Cancercentrum i Samverkan 2016b). Det som saknas i Sverige, enligt författarna till denna
studie, är dock nationella dokument om egenvård vid just cytostatikabehandling.

Omvårdnadsteoretisk referensram
En omvårdnadsteoretisk referensram kan ge vägledning i hur forskning ska bedrivas,
exempelvis vilka områden som är intressanta att studera och hur data kan tolkas (Bidstrup
Jörgenssen 2012). Dorothea Orems teori Self-Care Deficit Nursing Theory eller teorin om
egenvårdsbalans, som den även kallas (Wiklund & Lindwall 2012), har använts som
referensram för detta arbete. Valet grundar sig på intresse och strävan efter djupare förståelse
hos författarna för denna teori. Orems egenvårdsteori består av tre delteorier, dessa är
egenvårdsbrist, egenvård och omvårdnadssystem. Orem sammankopplar egenvårdsbalans
med hälsa och beskriver att människor behöver få förutsättningar för att själv kunna vara
delaktiga i sin vård och omsorg och på så sätt främja hälsa. Orem menar att varje människa
har en egenvårdande förmåga och att denna förmåga kan bidra till att skapa en helhet och
balans i tillvaron. Orem menar även att människan har en egenvårdande förmåga för andra,
exempelvis familjemedlemmar som är i behov av vård. Om kraven på egenvård är större än
personens kapacitet behövs stöd från professionella andra, exempelvis omvårdnadspersonal.
Omvårdnadens syfte i dessa fall är att stödja personen att bibehålla sin hälsa och återfå sin
egenvårdande förmåga (Wiklund & Lindwall 2012).

Problemformulering
Egenvård är ett aktuellt ämne och en nyligen framställd SBU rapport (2017) framhåller vikten
av individuellt anpassad patientutbildning som syftar till öka den enskilda personens förmåga
att själv kunna hantera sin sjukdom, symtombild och behandling. Genom att arbeta med
egenvård kan patientens delaktighet i vården öka samt att denne får verktyg att hantera det
som upplevs problematiskt (SBU 2017). Inom cancervården finns även ett flertal nationella
vårdprogram som betonar vikten av egenvård, framförallt för att stärka patientens ställning i
vården (Regionala Cancercentrum i Samverkan 2013; Regionala Cancercentrum i Samverkan
2017a). En litteratursökning som gjorts av författarna gör gällande att det finns få aktuella
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svenska studier som undersöker förekomsten av egenvård och egenvårdsråd i samband med
cytostatikabehandling och framförallt finns det inga studier som jämför öppen- och slutenvård
inom detta område i Sverige. Trots att det finns upprättande vårdprogram och lagar som
betonar vikten av egenvård anser författarna till denna studie att det saknas rutiner inom
cancervården gällande egenvårdsrådgivning inklusive användandet av skriftliga
informationsmaterial och ansvarsfördelning. Detta skulle kunna innebära att det finns stora
skillnader när det gäller vilken typ av egenvårdsråd och information som ges till patienter som
ska starta cytostatikabehandling.
Med denna bakgrund anser vi att det är både aktuellt och viktigt att undersöka i vilken
utsträckning patienter under cytostatikabehandling erhållit just egenvårdsråd på
cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Vi är framförallt intresserade av att se
om det finns skillnader mellan öppenvård och slutenvård i syfte att belysa och minska
eventuella ojämlikheter.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning patienter med cancersjukdom har
erhållit egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling - En jämförande studie mellan
öppenvård och slutenvård.

Forskningsfrågor:
1. Finns det skillnader mellan öppenvård och slutenvård gällande vilka
egenvårdsråd som patienterna har fått?
2. Hade patienter som fått cytostatikabehandling inom öppenvården erhållit både
skriftliga och muntliga egenvårdsråd i större utsträckning än de patienterna
inom slutenvården?
3. Hur nöjda är patienter med de egenvårdsråd de fått?
4. Finns det skillnader gällande vilken yrkeskategori som patienterna erhållit
egenvårdsråd av?

METOD
Design
Studien genomfördes som en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ design där data
samlades in via enkäter. Författarnas val att använda en kvantitativ ansats med enkäter som
datainsamlingsmetod baserades på att studien då kunde göras på ett relativt stort urval i
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relation till tidsramen. En tvärsnittsstudie som design är lämpligt om forskaren vill undersöka
ett fenomen och jämföra två grupper under en kortare tidsperiod eller en given tidpunkt (Polit
& Beck 2014).
Som mall för utformningen av denna studie användes författarriktlinjerna från Journal of
Advanced Nursing (Watson et al. 2015).

Urval
Ett bekvämlighetsurval användes där deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna
rekryterades av författarna själva eller av två stycken onkologisjuksköterskor som arbetade på
kliniken där studien utfördes. Bekvämlighetsurval innebär att tillgängliga deltagare väljs ut till
studien med hänsyn till vad som är bekvämt för forskaren. Nackdelen med denna typ av urval
kan vara att den inte återspeglar populationen i stort och därmed finns det en ökad risk för
bias (Polit & Beck 2014). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha en fastställd
cancerdiagnos, vara över 18 år gammal, fått cytostatikabehandling på onkologens mottagning
eller avdelning på Cancercentrum, NUS samt förstod och talade svenska språket. Deltagare
exkluderades ur studien om de hade erhållit mer än 5 cytostatikabehandlingar av sin första kur
cytostatika. Totalt tillfrågades 45 patienter att medverka i studien, av dessa avböjde 4
patienter, och slutligen hade 41 deltagare rekryterats till studien. Antal deltagare som erhållit
cytostatikabehandling inom öppenvården var n=20 och inom slutenvården n=21.

Datainsamling
Data insamlades via enkäter under perioden 2017-02-13 - 2017-03-31.Utformningen av
enkäten byggde inte på någon tidigare använd enkät då författarna inte hittade någon passande
till syftet. Ett första utkast till enkäten utformades av författarna själva med stöd av Ejlertsons
bok “enkäter i praktiken” (1996). Utkastet skickades sedermera ut till klinikens
verksamhetsutvecklare samt till två onkologisjuksköterskor på cancercentrum vilka fick
lämna sina synpunkter. Efter mindre justeringar godkändes slutligen enkäten av handledaren
innan den lämnades ut till deltagare.
Enkäten delades ut av två onkologisjuksköterskor på kliniken och i ett fåtal fall av författarna
själva.

Enkäten bestod av totalt 12 frågor 11 flervalsfrågor samt 1 fråga där deltagare själv fick ange
diagnos. Enkäten redovisas som bilaga 1. De inledande frågorna bestod av bakgrundsdata
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såsom ålder, kön, diagnos, plats för behandling samt antal behandlingar. Dessa följdes av
frågor om egenvårdsråd gällande de vanligaste biverkningarna till cytostatikabehandling, som
inspiration till frågorna användes den patientinformation som National Cancer Institute (2011)
sammanställt om egenvård vid cytostatikabehandling. Därefter ställdes frågor om vilken
yrkeskategori de erhållit egenvårdsråd av och om det var muntliga eller skriftliga råd.
Avslutningsvis fick deltagarna svara på frågor kring hur nöjda de var med erhållna
egenvårdsråd samt hur trygga de upplever sig med att hantera eventuella symtom eller
biverkningar i samband med cytostatikabehandling. Deltagare gavs möjlighet att lämna
kommentarer på alla frågor förutom frågan gällande vilken diagnos de behandlades för. På
frågan om vilka symtom/biverkningar som deltagare erhållit egenvårdsråd kring
uppmuntrades deltagare att lämna flera svarsalternativ medan resterande frågor endast var
ämnade för ett svarsalternativ. Data kodades om av författarna på frågan gällande om
deltagare erhållit egenvårdsråd ”muntligt”, ”skriftligt” eller ”både muntligt och skriftligt”. Om
deltagare kryssat för ”muntligt” och ”skriftligt” var för sig kodades detta om till ”både
muntligt och skriftligt”.

Etisk reflektion
Godkännande för att genomföra studien har inhämtats av verksamhetschefen på berörd klinik.
Tillfrågade patienter erhöll skriftlig och muntlig information om studien med betoning på att
deltagande var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att det
skulle medföra några negativa konsekvenser för dem. Den skriftliga informationen
presenteras i Bilaga 2 och är utformad enligt de etiska principer som beskrivs i
helsingforskdeklarationen gällande informationskrav (World Medical Association 2013).
Informerat samtycke inhämtades skriftligt i enlighet med Helsingforsdeklarationens krav
(WMA 2013). Ifyllda enkäter avidentifierades och det gick inte att koppla en enkät till en
enskild person och insamlade data hanterades och förvarades endast av författarna. Enkäterna
kommer att förvaras på en säker plats av författarna efter att studien är avslutad enligt
gällande rutiner vid Umeå universitet. I enlighet med Helsingforsdeklarationen (WMA 2013)
har även en noggrann bedömning gjorts gällande vilka risker det skulle kunna innebära för
personer att delta i studien och jämfört dessa med potentiella positiva effekter. Studien och
enkätfrågorna utformades på ett sådant sätt att känslig information ej berördes mer än
nödvändigt. Det finns en möjlighet att studiedeltagare, när de läser enkätfrågorna,
uppmärksammas om att de inte erhållit egenvårdsråd i samband med sin
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cytostatikabehandling vilket skulle kunna leda till en uppfattning om att de erhållit sämre
vård. Samtidigt kommenterade en deltagare i enkäten att denne saknade egenvårdsråd
angående ett specifikt symtom och uppgav att denne själv skulle söka råd genom att fråga en
sjuksköterska. Detta får författarna att reflektera kring att deltagande i denna studie också kan
ha medfört en positiv påverkan genom att deltagare kan ha blivit mer uppmärksamma om
egenvård och dess vikt och därmed sökt information och råd själv. I helsingforskdeklarationen
beskrivs att särskilt beaktande bör tas om deltagare står i beroendeförhållande (WMA 2013). I
denna studie går det inte att frånkomma den beroendeställning som patienter står i till
sjukvårdspersonal, detta gjorde att informationen som gavs var extra tydlig med att
medverkan var helt frivillig samt att studiens upplägg gjorde att det inte gick att
sammankoppla enkätsvar till en specifik deltagare. Samtycke inhämtades i majoriteten av
fallen av andra personer än forskningsansvariga.

Dataanalys
Data från de insamlade enkäterna analyserades med deskriptiv och analytisk statistik med
hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS version 23. Som första steg analyserades och
sammanställdes deskriptiva data med hjälp av jämförande frekvenstabeller då författarna var
intresserade av att beskriva relationen mellan två variabler (Polit & Beck 2014). För att få en
överblick över frekvenser och procentsatser i de två grupperna (öppenvård vs slutenvård)
användes tabeller och figurer.
Vidare användes analytisk statistik med chi2-test för att beräkna p-värden mellan olika
kategorier (Polit & Beck 2014). Gränsen för ett statistiskt signifikant p-värde är satt till <0,05
i denna studie.

Data kodades om i enstaka fall av författarna, bland annat om deltagare angivit att de erhållit
egenvårdsråd både “muntligt” och “skriftligt” separat ändrades detta till svaret “både muntligt
och skriftligt”. På en fråga ombads deltagare att uppge vilken yrkeskategori de erhållit
egenvårdsråd av. Trots att endast ett svar önskades var det flera deltagare som uppgav flera
svar på den frågan, svarsalternativen på frågan var huvudsak av sjuksköterska, huvudsak av
läkare, huvudsak av undersköterska eller huvudsak av annan yrkeskategori. I de fall då
deltagare kryssat i flera svar analyserades data genom att ta fram statistik på hur många som
erhållit egenvårdsråd av enbart en specifik yrkeskategori och hur många som erhållit
egenvårdsråd av flera yrkeskategorier. Det vill säga att ett visst antal procent av deltagarna
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hade erhållit egenvårdsråd av enbart en sjuksköterska medan en separat andel hade erhållit
egenvårdsråd av en sjuksköterska samt någon annan yrkeskategori. Samma princip användes
när data analyserades gällande vilka biverkningar/symtom som deltagare hade erhållit
egenvårdsråd om. Ett stort antal procent hade exempelvis erhållit egenvårdsråd kring fatigue
medan detta inte exkluderade att deltagare även erhållit egenvårdsråd kring andra
biverkningar/ symtom. Gällande denna fråga beräknades också medelvärden på hur många
symtom/biverkningar som deltagare erhållit egenvårdsråd kring i snitt och jämförde mellan de
två olika grupperna (öppenvård och slutenvård). Interna bortfall förekom då enstaka deltagare
valde att inte svara på några av frågorna, varför dessa ej besvarades är inte känt för
författarna.

Validitet och reliabilitet
För att uppnå en hög trovärdighet i en kvantitativ studie krävs att både validitet, det vill säga
att man mäter det man avser att mäta, samt reliabilitet (noggrannheten i mätinstrumentet) är
av hög grad. Reliabilitet och validitet är dock inte helt oberoende kvalitéer hos ett
mätinstrument, det vill säga ett icke-reliabelt instrument kan aldrig ha hög validitet, däremot
kan ett mätinstrument ha hög reliabilitet men inte vara valid (Polit & Beck 2014, Boynton &
Greenhalgh 2004.). Mätinstrumentet i denna studie är enkäten som författarna utvecklade
själva och testades genom innehållsvaliditetstest (face validity) (Polit & Beck 2014). Inget
reliabilitetstest gjordes av instrumentet innan studien påbörjades.

RESULTAT
Beskrivning av deltagare
En närmare beskrivning av deltagarna presenteras i tabell 1. Det var något fler män 56%
(n=23) som deltog i studien både inom slutenvården och inom öppenvården. De flesta som
deltog var mellan 50–75 år dock var det fler personer (n=6) som var under 50 år inom
slutenvården jämfört med öppenvården (n=1). De flesta deltagare hade fått mellan 1 - 3
cytostatikabehandlingar. Diagnosgrupper skapades av författarna och de vanligaste
cancerdiagnoserna inom slutenvården var urologisk cancer 8/21 (38,4%) och sarkom/lymfom
8/21(38,4%). Inom öppenvården var de vanligaste diagnosgrupperna gastrointestinal cancer
9/20 (45%) och urologisk cancer 5/20 (25%).

10

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna

Kön
Kvinna
Man
Ålder
50 år eller yngre
50–75 år
75 år eller äldre
Antal cytostatikabehandlingar
1–3 st.
4–5 st.
Diagnoser
Urologisk cancer
Gastrointestinal cancer
Sarkom/lymfom
Övriga cancerdiagnoser
Ej svar

Öppenvård n (%) Slutenvård n (%)
(n=20)
(n=21)

Totalt n (%)
(n=41)

9(45,0)
11(55,0)

9(42,9)
12(57,1)

18(43,9)
23(56,1)

1(5,0)
15(75,0)
4(20,0)

6(28,5)
11(52,4)
4(19,0)

7(17,1)
26(63,4)
8(19,5)

17(85,0)
3(15,0)

21(100,0)
-

38(92,7)
3(7,3)

5 (25)
9 (45)
4 (20)
2 (10)

8 (38,4)
2 (9,6)
8 (38,4)
2 (9,6)
1 (4,8)

13 (31,7)
11 (26,8)
8 (19,4)
6 (14,5)
3 (7,3)

Fanns det någon skillnad mellan erhållna egenvårdsråd och om patienten hade fått sin
cytostatikabehandling inom öppen- eller slutenvård?
Av de symtom/biverkningar som deltagare blev tillfrågade om var det vanligast att deltagare
uppgav att de erhållit egenvårdsråd kring trötthet/fatigue 33/41 (80,5%), förstoppning 30/41
(73,2%) och minskad aptit 30/41 (73,2). De minst förekommande egenvårdsråden var
gällande minnesproblem 5/41 (12,2%), blödningar 7/41 (17,1%) och nedsatt fertilitet/ sexuella
förändringar 8/41 (19,5%). Statistisk analys visade inte på någon signifikant skillnad mellan
deltagare som erhållit cytostatikabehandling inom öppenvården jämfört med slutenvården när
det gällde vilka egenvårdsråd de uppgav att de erhållit. Inom slutenvård uppgav 4/21 (19%)
deltagare att de saknade egenvårdsråd gällande några symtom/biverkningar medan samma
siffra inom öppenvård var 2 deltagare (10%). Deltagare kunde ange att de erhållit
egenvårdsråd om flera olika biverkningar/symtom och både deltagare från slutenvården och
öppenvården hade uppgett i snitt 6-7 symtom/biverkningar de erhållit råd om.
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Tabell 2. Beskrivning av vilka symtom/biverkningar som deltagare erhållit egenvårdsråd om. Det var möjligt för deltagare att
kryssa i att de hade erhållit egenvårdsråd om flera olika symtom/biverkningar.
Öppenvård n
Slutenvård n
Totalt n(%)
(n= 20)
(n=21)
(n=41)
p-värde *
Trötthet (Fatigue)
Förstoppning
Minskad aptit
Ökad risk för infektioner
Illamående/Kräkning
Håravfall
Diarré
Sköra slemhinnor i mun och svalg
Känslig hud
Svullnad/Vätskeansamling i kroppen
Nedsatt fertilitet/Sexuella förändringar
Blödningar (Exempelvis näsblod)
Minnesproblem
Annat symtom

17
16
15
15
14
11
13
9
9
6
3
5
3
1

16
14
15
14
14
13
10
11
10
7
5
2
2
1

33(80,5)
30(73,2)
30(73,2)
29(70,7)
28(68,3)
24(58,5)
23(56,1)
20(48,8)
19(46,3)
13(31,7)
8(19,5)
7(17,1)
5(12,2)
2(4,9)

0,477
0,335
0,796
0,558
0,819
0,654
0,262
0,636
0,867
0,819
0,477
0,188
0,592
0,972

* Pearson’s chi-squared test

Fanns det någon skillnad gällande på vilket sätt deltagare hade erhållit egenvårdsråd?
Bland de deltagare som fått cytostatikabehandling inom öppenvården uppgav majoriteten att
de hade erhållit egenvårdsråd av enbart sjuksköterska 12/20 (60%), det var färre deltagare
inom slutenvården som erhållit egenvårdsråd av enbart sjuksköterska 9/21 (43,2%) men ingen
signifikant skillnad kunde ses (p=0,429). Deltagarna kunde svara att de hade fått information
av flera olika yrkeskategorier, skillnaderna mellan deltagare inom öppenvården och
slutenvården gällande hur många yrkeskategorier de erhållit egenvårdsråd av var mycket små.
Ett par deltagare lämnade kommentarer om att kontaktsjuksköterskan var en källa till
egenvårdsråd, dessa kommentarer lämnades under frågan gällande vilken yrkeskategori som
de erhållit egenvårdsråd av samt på frågan om de saknade information om egenvård.
Huvudparten av deltagare inom öppenvården uppgav att de erhållit egenvårdsråd både
skriftligt och muntligt 16/20(80%) medan man bland deltagare inom slutenvården kunde se en
trend att färre fick egenvårdsråd både skriftlig och muntligt 11/21(52,4%), denna trend
stärktes dock inte genom statistisk analys och ingen signifikant skillnad sågs (p=0,062).
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Tabell 3. Beskrivning av vilken yrkeskategori som deltagare fick egenvårdsråd av, på vilket sätt de fick egenvårdsråd samt hur nöjda
och trygga deltagare var med erhållna egenvårdsråd.
Öppenvård n (%)
(n= 20)

Slutenvård n (%) Totalt n (%)
(n=21)
(n=41)

Yrkeskategori - källa till egenvårdsråd
Enbart råd av sjuksköterska
Enbart råd av läkare
Enbart råd av undersköterska
Råd av flera olika yrkeskategorier

12(60)
2(10)
6(30)

9(43,2)
4(19,2)
1(4,8)
6(25,2)

21(50,4)
6(14,4)
1(2,4)
12(28,8)

0,429
0,667

Informationssätt
Enbart muntligt
Enbart skriftligt
Både muntligt och skriftligt**

4(20)
16(80)

8(38,1)
1(4,8)
11(52,4)

12(29,3)
1(2,4)
27(65,9)

0,203
0,323
0,062

Nöjdhet med erhållna egenvårdsråd
Mycket nöjd
Nöjd
Missnöjd
Vet ej
Inte svarat

12(60)
8(40)
-

6(28,6)
13(61,9)
1(4,8)
1(4,8)

18(43,9)
21(51,2)
1(2,4)
1(2,4)

Trygghet med att hantera biverkningar/symtom
Trygg eller mycket trygg
Otrygg eller mycket otrygg
Vet ej
Inte svarat

16(80)
4(20)
-

17(81)
1(4,8)
1(4,8)
2(9,5)

33(80,5)
1(2,4)
5(12,2)
2(4,9)

p-värde *

* Pearson’s chi-squared test
** Om deltagare kryssat i ”muntligt” respektive ”skriftligt” var för sig kodades detta om av författarna till ”muntligt och
skriftligt”

Nöjdhet och trygghet
Fler deltagare inom öppenvården 12/20 (60%) var “mycket nöjda” med de egenvårdsråd som
de erhållit än deltagare inom slutenvården 6/21 (28,6%). Ingen deltagare uppgav att de var
missnöjd med egenvårdsråden som de fått. På frågan hur trygga deltagare kände sig med att
hantera biverkningar/symtom som kunde uppkomma i samband med cytostatikabehandlingen
uppgav majoriteten att de kände sig “trygga” eller “mycket trygga”, det var mycket små
skillnader mellan slutenvården och öppenvården. Några deltagare lämnade kommentarer på
frågorna om nöjdhet och trygghet. Någon kommenterade att denne kände sig generellt otrygg
men att det inte hade en specifik koppling till cytostatikabehandlingen. Några
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symtom/biverkningar som deltagare kommenterade att de velat få mer egenvårdsråd kring var
minnesproblematik, biverkningar på huden och magproblem.

DISKUSSION
Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning patienter upplevde att de
erhållit egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling. Resultatet visade att majoriteten
av patienter erhållit någon form av egenvårdsråd i samband med sin cytostatikabehandling.
Huvudparten av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med egenvårdsråden de erhållit i
samband med sin cytostatikabehandling och skillnaderna mellan öppenvården och
slutenvården var generellt sett mycket små. När det gäller patienters nöjdhet visar en studie av
Lorusso et al. (2017) liknande resultat där patienter var mycket nöjda med den information
som givits om biverkningar av cytostatikabehandling dock var skillnaden mellan öppen- och
slutenvården inte något som undersöktes specifikt.
Trots att tidigare studier visat att cancerpatienter generellt sätt är nöjda med sin vård (Lorusso
et al. 2017; Davidsson & Mills 2005; Stender Heerdegen, Stentebjerg Petersen & Smith
Jervelund 2017) ser dock författarna det som intressant att deltagarna i denna studie var
mycket nöjda med erhållna egenvårdsråd trots att frekvensen av erhållna egenvårdsråd var
förhållandevis låg, framförallt gällande minnesproblem 12,2%, blödningar 17,1% och nedsatt
fertilitet/sexuella förändringar 19,5%. En möjlig förklaring till att deltagare var nöjda i detta
fall skulle kunna vara att patienter inte har kunskap om vad de bör få information och råd
kring när de nyligen startat cytostatikabehandling och därför inte kan ta ställning till grad av
nöjdhet. Pedersen et al. (2013) beskriver att patienters nöjdhet med den information som de
erhållit inte behöver betyda att de faktiskt har fått nödvändig information för att exempelvis
kunna hantera biverkningar av cytostatikabehandling.

I denna studie undersöktes inte sambandet mellan nöjdhet och erhållna egenvårdsråd då det
inte var det primära syftet med studien, men det hade varit intressant att utforska detta då en
studie av Mun et al. (2001) fann att erhållen information om cytostatikabehandling och
praktiska råd för att hantera biverkningar både var sammankopplade med varandra men också
att dessa faktorer tycktes påverka den övergripande nöjdheten hos patienter.
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Av de deltagare i denna studie som erhållit egenvårdsråd var sjuksköterskan den mest
förekommande informationskällan medan mindre än hälften av deltagarna erhållit någon form
av egenvårdsråd av läkaren.
Detta kan sammankopplas med vad som Orem beskriver i sin egenvårdsteori, att
sjuksköterskan har en viktig roll i att främja och arbeta med egenvård (Wiklund & Lindwall,
2012).
Det är inte säkert att sjuksköterskor, framförallt nya inom yrket, har tillräcklig kompetens och
erfarenhet för att kunna informera och ge egenvårdsråd till patienter som genomgår
cytostatikabehandling. Nyligen gjorda studier ger antydan om att sjuksköterskor upplever att
de inte har den nödvändiga kunskapen för att kunna arbeta med egenvård och egenvårdsråd
till cancerpatienter (Krishnasamy 2014; Kav 2008). Orem betonar just vikten av att
sjuksköterskor har den nödvändiga kunskapen, omvårdnadskapacitet som hon kallar det, för
att kunna identifiera egenvårdsbrister och utföra adekvata åtgärder med fokus på egenvård
(Wiklund & Lindwall, 2012).

En av de biverkningar som deltagare i denna studie hade erhållit minst egenvårdsråd om var
nedsatt fertilitet/sexuella förändringar. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan öppen- och
slutenvården men enligt författarna till denna studie är det ändå ett viktigt resultat. Liknande
resultat visar en studie gjord av Lorusso et al. (2017) där endast 19,5% av deltagarna uppgav
att de erhållit egenvårdsråd kring nedsatt fertilitet/sexuella förändringar medan så många som
30% av deltagarna uppgav att cytostatikabehandlingen haft en negativ påverkan på deras
sexualliv. Även Olsson et al. (2013) såg i sin studie att cancerpatienter får sparsamt med
information om sexuella biverkningar och att patienter upplever att ingen direkt rådgivning
ges.
I denna studie visade resultatet på att det fanns tendens till att män erhöll egenvårdsråd kring
sexuella förändringar/nedsatt fertilitet i större utsträckning än kvinnor, av totalt åtta deltagare
som erhållit egenvårdsråd kring nedsatt fertilitet/sexuella förändringar var två av dessa
kvinnor och sex var män. Även Lorusso et al (2017) fann en liten tendens till att sexuella
biverkningar oftare lyftes spontant med män än med kvinnor.
Andra områden i denna studie där det fanns skillnader mellan könen var egenvårdsråd
gällande ökad risk för infektioner, där uppgav totalt 29 att de hade fått egenvårdsråd, av dessa
var 19 män. Könets betydelse gällande egenvård uppmärksammas av Dorothea Orem (Gustin
& Lindwall, 2012) men hon beskriver inte närmare hur patientens kön påverkar förmågan att
utföra egenvård. En relativt stor studie gjord på egenvård inom diabetesvården (Rossaneis,
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2016) visar på en tydlig könsskillnad och att kvinnor var mer aktiva i sin egenvård än män, en
närmare förklaring till bakomliggande orsaker presenteras inte.

Fatigue är ett problem som är vanligt förekommande hos patienter som genomgår
cytostatikabehandling (Lorusso 2017; Mazotti et al 2012) och det var också det vanligaste
symtomet som deltagare uppgav att de erhållit egenvårdsråd om. En trolig anledning till att
deltagare fick egenvårdsråd om just fatigue är att det också är en av de vanligaste
biverkningarna och att sjukvårdspersonal då kan anse att det är viktigt att ge råd kring det. En
annan orsak kan vara att fatigue kan vara lättare att lyfta med patienter till skillnad från
exempelvis nedsatt fertilitet/sexuella förändringar, ökad risk för blödningar eller
minnesproblematik. Problemet är att om vi endast ger egenvårdsråd angående de vanligaste
biverkningarna av cytostatikabehandling finns det risk att andra biverkningar förbises och
patienter inte får förutsättningarna att hantera dessa biverkningar. Sjukvården har ett stort
ansvar när det gäller att lyfta, inte bara de vanligaste biverkningarna, utan också de mindre
förekommande. Pedersen (2013) menar också att sjukvårdspersonal behöver ta i beaktande att
det kan vara svårt för patienter att själva lyfta biverkningar eller symtom som uppkommer.
Galarce et al. (2011) fann i sin studie att cancerpatienter med lägre utbildning var mindre
benägna att själva söka upp information om egenvård, slutsatser som författarna drar av detta
är att avsaknad av ett strukturerat arbetssätt kring egenvårdsrådgivning kan drabba de
patienter som har lägre utbildning och lägre social klass vilket möjligen är de patienter som är
i störst behov av rådgivning. Deltagare som fått cytostatikabehandling inom öppenvården
uppgav att de hade fått både muntlig och skriftlig information i större utsträckning än
patienter inom slutenvården. Denna trend kan bero på att det finns mindre skriftligt material
att tillgå inom slutenvården än inom öppenvården eller att det inte finns ett strukturerat
arbetssätt på samma sätt inom slutenvården. Det är större personalomsättning samt mindre
personal som har en specialistutbildning inom slutenvården vilket skulle kunna innebära att
rutiner gällande information och egenvårdsråd ej följs. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) är
dock sjukvårdspersonal skyldiga att lämna information om behandling och dess eventuella
biverkningar samt hur symtom kan förebyggas. Sjukvårdspersonal har också ansvar för att
lämna ut skriftlig information om patienten individuella förutsättningar kräver detta eller om
han eller hon efterfrågar det. I patientlagen (SFS 2014:821) betonas också att sjukvården ska
utformad och genomföras i samråd med patienten samtidigt som delaktigheten ska utgå från
patientens individuella förutsättningar och önskemål. I denna undersökning exkluderades
patienter som inte talade och förstod svenska språket men det betyder inte att dessa patienter
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är i mindre behov av egenvårdsråd än svensktalande patienter som får cytostatikabehandling.
Om denna studie inkluderat patienter som ej var svensktalande hade resultatet kunnat se
annorlunda ut och troligtvis hade färre deltagare erhållit egenvårdsråd både skriftligt och
muntligt. En nyligen gjord SBU-rapport betonar vikten av att sätta in resurser så att patienter
som inte har svenska som modersmål kan vara delaktiga i sin vård inklusive egenvård (SBU
2017).

Begränsningar
Datainsamlingen skedde under relativt kort tid och ett större deltagarantal hade varit möjligt
om studien pågått under en längre tidsperiod, dock är deltagarantalet inte unikt och det finns
tidigare gjorda enkätstudier inom detta område med liknande deltagarantal (Mun 2004). En
liknande studie (Piredda et al. 2008) hade betydligt större deltagarantal samtidigt som det inte
framgick hur lång tiden varit för datainsamling, vilket hade varit intressant att veta för att
kunna jämföra med denna studie. Inklusionskriteriet att deltagarna skulle vara i början av sin
cytostatikabehandling begränsade deltagarantalet till studien, dock syftade detta till att fånga
upp deltagare utan alltför mycket erfarenhet av cytostatikabehandling och biverkningar för att
få ett så rent resultat som möjligt. Det fanns en förhoppning hos författarna att deltagarantalet
inom öppenvården skulle vara betydligt större då fler patienter passerar denna. Dock
försvårades detta på grund av hög arbetsbelastning på enheten vilket troligtvis ledde till att
potentiella deltagare inte tillfrågades om deltagande i studien. En begränsning var också att
denna studie endast samlade in data vid en och samma klinik och i kombination med det låga
deltagarantalet är därför resultatet ej generaliserbart.

Enkäten som användes utformades av författarna på grund av att ingen validerad enkät som
passade studiens syfte fanns att tillgå. Svagheten med enkäten ligger främst i att den inte är
fullständigt validitets-eller reliabilitetstestad. Enkäten utarbetades och testades fram med hjälp
av en expertgrupp innehållande onkologisjuksköterskor och verksamhetsutvecklare på
kliniken. Slutligen godkändes enkäten av handledare. Detta kan ses som en enklare form av
innehållsvaliditetstest. Författarna är medvetna om att detta inte är ett fullgott
innehållsvaliditetstest eftersom i en sådan expertgrupp borde det till exempel ingått patienter
(Polit & Beck 2014, Ejlertsson 1996). Att göra ett test-retest för att styrka stabiliteten i
mätinstrumentet gjordes ej på grund av begränsad tid. Om en fullständigt validerad enkät hade
använts hade detta kunnat spara tid och möjliggjort bättre jämförelser med andra studier
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(Marshall 2005). Det kan inte uteslutas att frågorna i enkäten kan ha feltolkats och därmed
påverkat resultatet. Eljertsson (1996) beskriver att det finns en tendens att deltagare
överrapporterar positiva och socialt önskvärda svar. En felkälla i denna studie enligt
författarna skulle kunna vara att deltagare rapporterade mer positiva upplevelser när det gällde
exempelvis hur nöjda de var med de egenvårdsråd de fått, och andra sida kan deltagarnas
nöjdhet med erhållna egenvårdsråd ses som mycket positivt. Om författarna hade förtydligat
frågorna i enkäten finns det en möjlighet analysarbetet underlättats. Enligt Rattray & Jones
(2007) kan analysarbetet försvåras om en enkät ej är tillräckligt genomarbetad.

Slutsats
I den nationella cancerstrategin som presenterades 2009 (Statens offentliga utredningar 2009)
menar man att patienter i framtiden kommer att ha ett allt större krav på information,
delaktighet och välfungerande processer. Den nationella cancerstrategin (2009) fortsätter med
att uppmana sjukvården till att följa upp patienterfarenheter och förbättra vården efter dessa
undersökningar.

Denna studie går i linje med det som den nationella cancerstrategin förutspår och är därför
både aktuell och viktig. Trots att studien visade att deltagare var mycket nöjda med erhållna
egenvårdsråd var frekvensen av mottagna egenvårdsråd, enligt författarna, oacceptabelt låg.
Detta innebär att det finns en utvecklingspotential när det gäller hur sjukvården arbetar med
rådgivning och delaktighet för cancerpatienter som får cytostatikabehandling. Författarna
anser att resultatet av denna studie mycket väl skulle kunna ligga till grund för ledning och
verksamhetsutveckling. Denna studie beskriver vilka områden som patienter upplevde att de
fick mindre information om, exempelvis sexualitet, och kan därav ge riktlinjer för vad som
behöver utvecklas.

Sjuksköterskors upplevelse av egenvård och sin kunskap inom egenvård undersöktes inte i
denna studie och trots att det finns tidigare studier som visar att sjuksköterskor saknar
kunskap (Krishnasamy 2014; Kav 2008) är detta likväl något som skulle vara intressant att
göra ytterligare forskning på. En slutsats som kan dras av resultatet är att sjuksköterskan har
en central roll när det gäller egenvård och egenvårdsråd till patienter som genomgår
cytostatikabehandling. Författarna anser därför att ledning ska ansvara för att tillräcklig
kunskap finns hos denna personalgrupp för att kunna ge egenvårdsråd. Författarna vill dock
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också belysa vikten av kompetensutveckling och internutbildning för all sjukvårdspersonal
inom detta område. Viktigt är också att undersöka om det finns skillnad gällande hur patienter
tar emot egenvårdsråd och hur råd kan ges på bästa sätt.

Denna studie visar att det finns brister när det gäller i vilken utsträckning egenvårdsråd ges
både muntligt och skriftlig. Att utveckla och säkerställa rutiner för att användning av skriftligt
material just när det gäller egenvårdsråd till patienter som genomgår cytostatika är något som
författarna till denna studie anser vara av största vikt. Det skulle vara önskvärt om kliniker
som bedriver cancervård kunde använda samma skriftliga material och ha samma rutiner för
vilken typ av rådgivning som ges. Författarna vill också belysa vikten av att egenvårdsråd vid
cytostatikabehandling finns översatt till andra språk, åtminstone engelska.
Författarna anser att det vore intressant att genomföra liknande studier i större skala och även
nationellt.

Det finns också vissa kostnadsaspekter att ta i beaktande menar författarna till denna studie.
Den totala kostnaden för cancerläkemedel år 2007 var cirka 2,5 miljarder men beräknas öka
till 4,8 miljarder år 2022 (Jönsson & Wilking 2008). De biverkningar som orsakas av
cytostatikabehandling har bidragit till att det idag finns ett antal läkemedel vars enda syfte är
att lindra biverkningar av cytostatika. Hematologiska och onkologiska läkemedel står för den
största kostnaden när det gäller cancervårdens läkemedelskostnader och läkemedel som har i
syfte att lindra biverkningar av cytostatika har även haft en stor del gällande de ökade
kostnaderna för behandling. Samtidigt har dessa läkemedel det också bidragit till att
cytostatika kan ges i högre doser för att optimera behandling med mindre biverkningar
(Jönsson & Wilking 2008). Med detta i bakgrund kan man tänka sig att om patienten får rätt
stöd i att hantera biverkningar av cytostatika skulle det kunna leda till mindre biverkningar än
vad som förekommer idag och därmed skulle en ännu effektivare behandling kunna ges. Det
finns anledning att anta att detta skulle minska kostnaderna för cancersjukvården på många
olika sätt menar författarna till denna studie.

Resultatet från denna studie har bidragit till en ökad kunskap gällande i vilken utsträckning
patienter som genomgår cytostatikabehandling erhåller egenvårdsråd. Studien är unik i dess
slag då fokus har legat på att jämföra öppenvård och slutenvård där likheter och skillnader har
belysts. Resultatet visar att vissa patienter erhållit egenvårdsråd i större utsträckning medan
andra patienter har fått mindre egenvårdsråd och frekvensen av erhållna egenvårdsråd var, för
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författarna, förvånande låg. Det fanns symtom/biverkningar som det var betydligt mer
förekommande att patienter erhållit egenvårdsråd om. Den största skillnaden mellan
öppenvården och slutenvården var att det fanns en klar tendens att deltagare inom
öppenvården erhöll egenvårdsråd både skriftligt och muntligt i större utsträckning än
deltagare inom slutenvården. Sjuksköterskan var en viktig källa till egenvårdsråd, framförallt
för deltagare inom öppenvården, samtidigt som läkaren och i enstaka fall undersköterskan var
en informationskälla. Studien visar att deltagarna generellt sätt var mycket nöjda med erhållna
egenvårdsråd.
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Bilaga 1.

Enkät om egenvårdsråd i samband
med cytostatikabehandling
Kryssa i de svar som stämmer bäst in på dig, på vissa frågor får du själv skriva svaret.
Lämna gärna kommentarer.

1.

2.

3.

4.

5.

Din ålder


30 år eller yngre



30-50 år



50-75 år



75 år eller äldre

Kön


Man



Kvinna

Var har du fått din cytostatikabehandling?


Onkologens avdelning



Onkologens mottagning



Både på onkologens avdelning och mottagning



Annan plats…………………………………

Hur många behandlingar med cytostatika har du fått?


1



2



3



Annat………

Vilken cancerdiagnos behandlas du för?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Nedan listas några biverkningar/symtom som kan uppkomma i samband med
cytostatikabehandling. Kryssa för de biverkningar/symtom som du fått information
om hur du själv kan hantera d.v.s egenvårdsråd.


Minskad aptit



Svullnad/Vätskeansamling i
kroppen




Illamående/kräkning


Håravfall



Nedsatt fertilitet/ Sexuella

Sköra slemhinnor i mun och svalg



Förstoppning



Diarré



Känslig hud



Ökad risk för infektioner



Annat…………………………………



Blödningar (Exempelvis näsblod)



Inte fått några egenvårdsråd



Minnesproblem



Trötthet(fatigue)

förändringar

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….

7.

Av vilken yrkeskategori har du fått egenvårdsråd?


Huvudsak av sjuksköterska



Huvudsak av läkare



Huvudsak av undersköterska



Annan…………………………………



Inte fått några egenvårdsråd



Vet ej

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….

8.

På vilket sätt har du fått egenvårdsråd?



Muntligt



Skriftlig



Både muntligt och skriftligt



Annat…………………………………



Inte fått några egenvårdsråd

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….

9.

Hur nöjd är du med de egenvårdsråd du fått?


Mycket nöjd



Nöjd



Missnöjd



Mycket missnöjd



Inte fått några egenvårdsråd

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Saknar du information om egenvård gällande några symtom/biverkningar av
cytostatika?


Ja
Om ja, vad? …………………………………………………………………………



Nej



Vet ej

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Anser du att någon information som du fått om egenvård varit överflödig?


Ja
Om ja, vad? …………………………………………………………………………



Nej



Vet ej

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Hur trygg känner du dig med att hantera biverkningar/symtom som kan uppkomma i
samband med cytostatikabehandling?


Mycket trygg



Trygg



Otrygg



Mycket otrygg



Vet ej

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….

Egna kommentarer
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Posta enkäten tillsammans med samtyckesformuläret i returkuvertet eller lämna dessa i
receptionen på onkologens vårdavdelning, QA41.
Stort tack för din medverkan!

Bilaga 2.

Vill du delta i en studie om egenvårdsråd
vid cytostatikabehandling?
Deltagarinformation
Cytostatikabehandling är en av de vanligaste och viktigaste behandlingsformerna
inom cancervården idag. Tyvärr kan behandlingen leda till vissa biverkningar och
symtom. Personer som startar cytostatikabehandling behöver få bra information och
råd om hur de själva kan hantera biverkningar/symtom som kan uppkomma, det vill
säga egenvårdsråd. Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka i vilken
utsträckning egenvårdsråd ges till personer som behandlas med cytostatika. Genom
att delta i studien kan du vara med och förbättra och utveckla vården för personer
som får cytostatikabehandling.
Du har fått förfrågan om att medverka i denna enkätundersökning då du nyligen
startat behandling med cytostatika. Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och
kan avbrytas när som helst. Om du väljer att inte delta i studien kommer det inte att
påverka din behandling eller vård. Enkätsvaren är anonyma och kommer endast att
läsas av författarna.
Studien genomförs av två sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeprogrammet
inom onkologi. Det är en del av ett magisterarbete via Umeå Universitet.
Om du vill delta i studien ber vi dig fylla i samtyckesformuläret samt bifogad enkät
som innefattar frågor om egenvårdsråd i samband med din cytostatikabehandling.
Posta enkäten samt samtyckesformuläret i returkuvertet eller lämna dessa i
receptionen på onkologens vårdavdelning, QA41.
Vi önskar svar så fort som möjligt.
Om du har frågor angående studien och ditt deltagande så kontakta gärna oss som är
ansvariga för studien. Kontaktuppgifter finner ni nedan.
Med vänliga hälsningar,
Claes Rydberg
Sjuksköterska, cancercentrum
Norrlands Universitetssjukhus
Telefon: 070 39 48 897
E-post: claes.rydberg@vll.se

Johanna Bergh
Sjuksköterska, cancercentrum
Norrlands Universitetssjukhus
Telefon: 070 68 30 982
E-post:
Johanna.k.lundstrom@vll.se

Per Fransson
Docent
Handledare
E-post:Per.m.fransson@umu.se

Bilaga 3.

Samtyckesformulär
Jag bekräftar att jag läst den bifogade skriftliga informationen om
enkätundersökningen. Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och är införstådd i
att mitt deltagande är helt frivilligt. Jag är medveten om att jag när som helst och
utan förklaring kan avsluta mitt deltagande i studien. Jag tillåter att mina
personuppgifter behandlas enligt den information jag tagit del av och att insamlad
data om mig förvaras och hanteras av studieansvariga.

………………………………………
Datum
…………………………………………………………………
Namnteckning
…………………………………………………………………
Namnförtydligande

