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(bortfall) 
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Kvalitet  

Molassiotis, 
A., Stricker, 
C.T., Eaby, 
B., Velders, 
L. och 
Coventry, 
P.A. 
 
European 
Journal of 
Cancer Care. 
 
USA 
(2008) 

Understanding 
the concept of 
chemotherapy-
related nausea: 
the patient 
experience. 

Syftet med studien var 
att undersöka 
upplevelsen av 
cytostatikarelaterat 
illamående hos patienter 
med cancer. 

Intervjuer genomfördes 
via telefon eller ansikte 
mot ansikte med 
patienter, som hade 
upplevt illamående 
under sin 
kemoterapibehandling.  

Fenomenologiska 
metoder för 
datainsamling 
tillämpades. 

17 deltagare. 
Deltagarna 
rekryterades från två 
omfattande 
onkologiska centra, ett 
i USA och ett i 
Storbritannien. 
Inget bortfall 
redovisat.  

Illamående beskrevs som 
ett påfrestande och 
komplext symtom. 
Antiemetisk 
medicinering, 
vårdgivares strategier 
och egna 
hanteringsstrategier 
användes av patienterna 
för att minimera 
effekterna av illamående.  

Hög. 

Bergkvist, K. 
Och 
Wengström, 
Y.  

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Sverige 
(2006) 
 
 
 
 

Symptom  
experiences 
during 
chemotherapy 
treatment -- 
with focus on 
nausea and 
vomiting 
 

Syftet med studien var 
att få en djupare 
förståelse för 
cancerpatienters 
upplevelser av symptom 
under 
kemoterpibehandling, 
med fokus på illamående 
och kräkningar, samt 
vilka konsekvenser dessa 
symptom har på 
patienternas dagliga liv. 

Utifrån syftet valdes en 
kvalitativ metod. 
Patienterna intervjuades 
i ca 60 minuter utifrån 
en semi-strukturerad 
mall. 

Deltagarna bestod av 
nio kvinnor, 
rekryterade från en 
gynekologisk och 
onkologisk 
vårdavdelning på ett 
svenskt sjukhus. 
Kvinnorna var mellan 
27-60 år gamla. Alla 
patienterna fick någon 
form av 
cellgiftsbehandling. 
Inget bortfall 
redovisat. 

Resultatet visar på att de 
individuella 
erfarenheterna av 
illamående och 
kräkningar under 
cytostatikabehandling 
kan ha en stor inverkan 
på hur behandlingen 
upplevs och kan påverka 
framtida beslut om 
vidare behandling. 

Hög. 
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Jayde,V., 
Boughton, M. 
och 
Blomfield, 
P.   
 
European 
Journal of 
Cancer Care 
 
Australien 
(2013) 

The experience 
of 
chemotherapy-
induced alopecia 
for Australian 
women with 
ovarian cancer 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
patienters upplevelser 
av cytostatikaorsakat 
håravfall. 

Datat är en del av en 
större studie. 
Kvinnorna blev 
antingen intervjuade 
i en ostrukturerad 
form, eller beskrev 
sina upplevelser i 
skriven form.  

15 kvinnor deltog i studien 
under 13 månader mellan 
2010-2011. Inget bortfall 
redovisat. Kvinnorna var 
mellan 45 och 79 år. 
Deltagarna rekryterades 
genom meddelanden, 
annonser och muntlig 
information.  

Kvinnorna beskrev 
håravfallet som det 
mest plågsamma 
kroppsliga inslagen i 
upplevelsen av 
äggstockscancer. 
Faktorer som ingick i 
denna upplevelse var 
bla. självkänsla och 
förändrad 
kroppsuppfattning. 

Hög. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ian N. Olver, 
I.N., Eliott, 
J.A. och 
Koczwara, B.  
 
Support Care 
Cancer 
 
Tyskland  
(2014) 

A qualitative 
study 
investigating 
chemotherapy-
induced nausea 
as a symptom 
cluster 
 

Trots antiemetika är 
illamående är ett stort 
problem. Syftet med 
studien var att 
undersöka om detta 
kan bero på att 
patienter använder 
termen illamående för 
att beskriva ett kluster 
av symptom. 

Semistrukturerade 
intervjuer, omskrivna 
och analyserade. 
Intervjuerna 
genomfördes via 
telefon eller ansikte 
mot ansikte.  

42 personer deltog i studien. 
Ett bortfall på totalt 8 
personer är redovisat. 
Rekrytering skedde via en 
cancerpatientorganisation 
samt via en vårdavdelning.   

Patienterna upplevde 
både fysiska och 
psykiska symptom. 
Symptomen 
identifierades som en 
del av eller associerade 
till illamåendet.  

Hög. 

Nizamli, F., 
Anoosheh, M. 
och 
Mohammadi, 
E. 
 
Nursing & 
Health 
Sciences. 
 
Iran 
(2011) 

Experiences of 
Syrian women 
with breast 
cancer regarding 
chemotherapy: 
A qualitative 
study. 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
upplevelser av 
kemoterapi hos 
syriska kvinnor med 
bröstcancer. 

Semistrukturerade 
intervjuer (1-3 per 
deltagare) 
genomfördes och 
spelades in. Öppna/ 
utforskande frågor 
användes.  

17 kvinnor som genomgick 
kemoterapi efter mastektomi 
på ett kemoterapi- center i 
Latakia. Inget bortfall 
redovisat.  

Fyra huvudteman 
identifierades: 1) 
psykiska besvär 2) 
fysiska problem 3) 
social dysfunktion 
och  4) misslyckande i 
familjerollen.  

Hög. 
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Frith, H., 
Harcourt, D. 
och Fussell, A.  
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Storbritanninen  
(2007) 

Anticipating an 
altered 
appearance: 
Women 
undergoing 
chemotherapy 
treatment for 
breast cancer 
 

Syftet med studien var 
att utforska kvinnors 
förväntning av 
cytostatikaorsakat 
håravfall, deras 
förväntade reaktioner 
på håravfallet samt hur 
de tänker förbereda sig 
inför ett förändrat 
utseende. 

Datat är en del av 
en större studie. En 
inledande 
telefonintervju 
genomfördes varpå 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Dessa intervjuer 
spelades in och 
pågick i ca en 
timme. 

Deltagarna bestod av 19 
kvinnor som rekryterades 
från ett cancercentrum i 
sydvästra England. Inget 
bortfall redovisat. Alla 
kvinnor var 
diagnostiserade med 
bröstcancer och alla 
cytostatikabehandlades. 
Kvinnorna var i åldrarna 
35-68 år. 

Resultatet visar på att 
kvinnor är aktiva i att 
förutse håravfallet och har 
en rad olika 
hanteringsstrategier för att 
hantera håravfallet, även 
innan det inträffat. Fyra 
huvudteman identifierades: 
1) att förutse håravfallet 2) 
att komma till rätta med 
det oundvikliga i håravfallet 
3) att göra sig redo 4) att 
ta kontroll. 

Medel. 

Spichiger, E., 
Rieder, E., 
Müller- 
Fröhlich, C. och 
Kesselring, A. 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Schweiz 
(2012) 

Fatigue in 
patients 
undergoing 
chemotherapy, 
their self-care 
and the role of 
health 
professionals: 
A qualitative 
study 

Syftet med studien var 
att undersöka 
patienters upplevelse 
av trötthet under 
cytostatikabehandling. 

Deltagarna 
intervjuades en och 
en efter sin tredje 
kemoterapi- cykel 
och intervjuerna 
spelades in. Öppna 
frågor användes. 

19 patienter med 
lymfom, bröst-, lung- 
eller kolorektalcancer 
deltog i studien. Inget 
bortfall redovisat. 
Deltagarna var 18 år eller 
äldre, kognitivt intakta 
och förväntades leva mer 
än 3 månader till enligt 
bedömning från sin 
läkare. 

Inför behandlingen blev 
patienterna informerade om 
trötthet som en möjlig 
biverkan, men fick inga 
fortsatta råd under 
kemoterapin.  Deltagarna 
upplevde olika dimensioner 
av trötthet. De flesta 
engagerade sig i 
trötthetsrelaterade 
egenvårdsstrategier.  

Hög. 
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Morgan, 
D.P., Tyler, 
I., Fogel, J. 
och Barnett, 
K.  
 
The ABNF 
Journal 
 
USA 
(2014) 

African 
American 
Women Share 
‘Real Talk’ 
Stories about 
Fatigue Related 
to Breast 
Cancer 
Treatment 

Syftet med studien 
var att dela 
afroamerikanska 
kvinnors upplevelser 
av fatigue relaterad 
till bröstcancer-
behandling 

En kvalitativ 
design med 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
användes. 

10 afroamerikanska 
kvinnor deltog i studien. 
Inget redovisat bortfall. 
De rekryterades från 
onkologkliniker samt via 
remisser från andra 
kliniker. Kvinnorna var 
mellan 35-75 år gamla. 

Kvinnorna gav många olika 
beskrivningar av tröttheten och 
hur den påverkade dem fysiskt, 
känslomässigt, andligt och 
psykiskt. Kvinnorna gav uppriktiga 
svar och levande beskrivningar av 
trötthet, utmaningar för att klara 
av den och åtgärder för att 
hantera den.  Samtliga kvinnor 
beskrev att andlig styrka vunnits 
genom bön och stödde dem när 
tröttheten var överväldigande. 

Medel. 
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Bernhardson, 
B-M., Olson, 
K., Baracos, 
V.E. och 
Wismer, W.V. 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Kanada 
(2012)  

Reframing 
eating during 
chemotherapy 
in cancer 
patients with 
chemosensory 
alterations 

Syftet med studien 
var att beskriva 
hur ätande 
framställs hos 
cancerpatienter 
som upplever 
kemosensoriska 
förändringar 

En kvalitativ design som 
kallas ethnoscience. 
Intervjuer (2 
st/deltagare) spelades in 
och transkriberades. En 
författare gjorde den 
första intervjun och ord, 
fraser samt beteenden 
som deltagarna hade 
kring ätandet skrevs ner 
på kort som förberedelse 
för den andra intervjun. 
Vid den andra intervjun, 
som gjordes av en annan 
författare, fick deltagarna 
sortera sina kort med i 
olika grupper och sedan 
jämföra dessa. 
Författarna gjorde sedan 
tabeller för varje 
deltagare för att hitta 
olika mönster.  

12 patienter som 
upplevt lukt- och 
smakförändringar under 
kemoterapi. 
Rekryterieng skedde via 
ett lokalt 
behandlingscentrum. 
Inget bortfall redovisat.  

Särskilda krav för att äta, 
föreställningar om värdet av 
att äta och beteenden som 
använts för att komma runt 
begränsningarna som 
kemoterapin innebär för 
ätandet identifierades. Bl.a. 
kemosensoriska besvär, 
personliga erfarenheter och 
matpreferenser beskrevs 
som de främsta hindren. 
Kärnföreställningar om 
värdet av att äta inkluderar 
sociala fördelar, fördelar för 
hälsan i sig och fördelar i 
samband med förberedelser 
för nästa kemoterapi-cykel. 
Föreställningarna användes 
av deltagarna för att 
utveckla strategier för att ta 
sig runt begränsningarna för 
att äta. 

Hög. 

	  
	  
	  
	  
	  
 


