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Abstrakt 

Bakgrund: Cytostatika har sedan 1960-talet använts för att bota flera olika 
cancerformer. Cytostatika skadar tumörer men påverkar även friska celler vilket ofta 
medför en rad olika biverkningar. Cancerpatienter befinner sig ofta i en sårbar 
situation vilket kräver omsorgsfull omvårdnad. Syfte: Syftet med studien var att 
studera patienters upplevelser av vanligt förekommande cytostatikaorsakade 
biverkningar (illamående och kräkningar, fatigue, hårförlust, smak-och 
luktförändringar) samt vilka hanteringsstrategier de använder sig av. Metod: Denna 
litteraturstudie baseras på nio kvalitativa artiklar. Artikelsökningen genomfördes i 
databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna har analyserats genom 
innehållsanalys. Resultat: Biverkningarna kunde upplevas som fruktansvärda, 
olustiga, obehagliga och utmattande. Dessa påverkade det dagliga livet vad gällande 
bl.a. relationer och självständighet. Hanteringsstrategierna innefattade exempelvis 
vila, fysisk aktivitet och särskild kost. Slutsats: Många patienter upplever 
cytostatikaorsakade biverkningar som påfrestande och att de påverkar det dagliga 
livet negativt, men vissa patienter upplever tvärtom att de inte påverkar deras dagliga 
liv nämnvärt. Upplevelserna av biverkningarna och dess följder kan påverkas av 
patienternas förmåga att hitta fungerande hanteringsstrategier. Resultatet visar på 
skillnader mellan olika cancerpatienters upplevelser och strategier, vilket kan kräva 
personcentrerad vård. 
 
 
Nyckelord: Biverkningar, cytostatika, hanteringsstrategier, upplevelser.  
	  

	  

	  

 

 

 



 

Abstract 

Background: Chemotherapy has since the 1960’s been used to cure various forms of 
cancer. Chemotherapy damages tumors but also effects healthy cells which often 
result in a variety of side effects. Cancer patients often find themselves in a vulnerable 
situation which requires careful nursing. Aim: The aim of this study was to explore 
patients experiences of commonly occuring adverse effects (nausea and vomiting, 
fatigue, alopecia, smell- and tastealterations) and their management strategies.  
Method: This literature study is based on nine qualitative articles. The searching of 
articles was performed in the data bases PubMed and CINAHL. The articles has been 
analysed with content analysis. Results: The side effects could be perceived as awful, 
uncomfortable, unpleasant and exhausting. These effected the daily life including 
factors like relationships and independence. Management strategies included for 
example rest, physical activities and special diets. Conclusion: Many patients 
experience adverse effects from chemotherapy as distressing and that they effects 
their daily life in a negative way, but occasional patients experience the contrary that 
they don’t effect their daily lives significantly. The experiences and their 
consequenses can be affected by patients ability to find useful management 
strategies. The result shows the difference between different cancer patients’ 
expericences and management strategies, wich may require person-centred care. 
 
 
Keywords: Adverse effects, chemotherapy, experiences, management strategies.  
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Introduktion 

Cancer är ett samlingsnamn för flera olika typer av elakartade tumörsjukdomar 
(SBU, 2001) som i Sverige drabbar ca 55.000 personer årligen (Cancerfonden, 2014). 
Cancercellerna kan växa ohämmat och sprida sig till olika delar av kroppen (SBU, 
2001). Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. År 2013 stod 
tumörsjukdomar för 27% av dödsfallen bland män och 24% av dödsfallen bland 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). 
	  

Strålbehandling, kirurgi, hormonpåverkande preparat och cellhämmande läkemedel 
(cytostatika) hör till de vanligast förekommande behandlingsformerna mot cancer. 
Cytostatika är ett samlingsbegrepp för läkemedel som verkar genom att döda 
tumörceller eller hämma deras tillväxt (SBU, 2001). En fördel med cytostatika i 
jämförelse med strålterapi och kirurgi är att läkemedlet förs ut med blodet i hela 
kroppen. På så sätt nås även cancerceller som slitit sig loss från modertumören och 
vandrar i blod eller lymfa, eller fäst sig i nya delar av kroppen och börjat växa till 
dottertumörer (metastaser) (Cancerfonden, 2014). Dock påverkar cytostatika 
förutom cancerceller även normala cellers tillväxt och orsakar därför ofta en rad 
biverkningar (SBU, 2001).  

Cancerpatienter och deras närstående befinner sig ofta i påfrestande och sårbara 
situationer (Lorentsen och Grov 2011, 401). Patienters upplevelser av hälsa och 
livskvalitet kan påverkas av bl.a. medicinsk behandling och relationen mellan patient 
och sjuksköterska. Detta medför att sjuksköterskan behöver kunna möta patienter 
och närstående med mod, empati och respekt. Förmåga att vara närvarande samt 
goda kommunikativa färdigheter har också stor betydelse. Om patienten får intrycket 
av att sjuksköterskan har goda kunskaper om symptomlindring kan det framkalla en 
känsla av hopp hos patienten (Lorentsen och Grov 2011, 401-402). 
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Bakgrund 
Cytostatika 
Sedan 1960-talet har cytostatika (cellgifter, kemoterapi) använts som behandling mot 
olika former av cancer. Det finns flera olika typer av cytostatika som kan medföra 
varierade effekter och biverkningar. Vanligen ges en cytostatikakur vilket innebär att 
ett flertal cellgifter kombineras och att behandlingen delas upp på ett antal tillfällen 
(Lorentsen och Grov 2011, 402). Cytostatikabehandlingarnas mål skiljer sig åt. När 
cellgifter ges vid palliativ behandling är syftet inte att bota sjukdomen utan fokuset 
ligger på symptomlindring och att förbättra patienternas livskvalitet. Adjuvant 
kemoterapi används vid risk för kvarvarande sjukdom samt i de fall där större chans 
för överlevnad finns dokumenterad (Lorentsen och Grov 2011, 403). När det gäller en 
sjukdom som av erfarenhet visat sig vara botbar ges cellgiftsbehandling med kurativt 
mål. Detta sker genom enbart kemoterapi eller kemoterapi i kombination med kirurgi 
eller strålterapi. Intensivbehandling används ofta när målet är kurativt och kan 
förorsaka många omfattande biverkningar (Lorentsen och Grov 2011, 402-403). 
 
Biverkningar 
Fatigue, illamående, kräkningar, diarré, frekventa tarmrörelser, munsår och håravfall 
hör till de vanligaste biverkningarna efter cytostatikabehandling (Dikken och Sitzia, 
1998). Även smak- och luktförändringar (Bernhardson, Tishelman och Rutqvist, 
2009), obstipation (Lorentsen och Grov 2011, 409) och viktminskning (Bender et al., 
2002) är kända bieffekter av kemoterapi. Upp emot 60 % av de patienter som 
genomgår cytostatikabehandling upplever någon form av illamående och/eller 
kräkningar och detta trots att det har utvecklats flera effektiva läkemedel 
(antiemetika) mot illamående (Bender et al., 2002). Enligt Bernhardson, Tishelman 
och Rutqvist (2007) upplever 46%-77% av patienterna som genomgår 
cytostatikabehandling smakförändringar, och 35-87% av patienterna upplever 
luktförändringar.  
	  

Cytostatika påverkar ofta friska celler, bl.a. de som ansvarar för hårtillväxt. I dessa 
fall kan cellgifterna orsaka hårförlust (Cancerfonden, 2014). Detta kan inverka på 
håret på huvudet, armar, ben, i ansiktet och håret kring könsorganen (McGavery et 
al., 2001). Omfattningen av håravfallet beror på flera olika faktorer, bl.a. i vilka doser 
cellgifterna ges och vilka kombinationer av cytostatika som används (Randall och 
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Ream, 2005). Studier (Randall och Ream, 2005; Roe, 2011) visar att hårförlust är en 
av de vanligaste och mest påfrestande (McGavery et al., 2001) biverkningarna vid 
cytostatikabehandling. Fatigue (utmattning, trötthetssyndrom) är ytterligare en 
biverkan hos patienter som erhåller cytostatikabehandling (Lee et al., 2008). I 
Dikken och Sitzias (1998) studie om cytostatikaorsakade biverkningar uppgav 97% av 
patienterna att de upplevde fatigue under behandlingen. Denna biverkan kan ses som 
en symptomgrupp (ett samlat tillstånd tillsammans med andra symptom), ett isolerat 
fenomen/symptom eller ett kliniskt syndrom. Vissa språk har inget begrepp eller ord 
för “fatigue” vilket gör symptomet kulturberoende och att det kan vara svårt att 
utforska dess förekomst (Lorentsen och Grov 2011, 407).  
 
Betydelse för omvårdnad 
Sveriges första definition av omvårdnad som formulerades av det dåvarande 
Medicinska Forskningsrådet (MFR, 1982), och beskrivs av Jakobsson och Lützén 
(2014, 36-37), lyder:  
	  

“Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och därvid 
tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa liksom 
att tillgodose behov av vård i livets slutskede. Omvårdnad sammanfaller delvis med 
och utgör ett komplement till medicinsk vård, beaktande såväl psykiska som sociala 
och kulturella aspekter.” 
 
Det primära ansvaret för omvårdnaden ligger hos sjuksköterskan. Det innebär bl.a. 
att sjuksköterskan ansvarar för att förtydliga omvårdnadsteoretiska och etiska 
grunder för omvårdnadsarbetet. Detta ska sedan utgöra grunden för det dagliga 
arbetet (Jakobsson och Lützén 2014, 35). När man talar om omvårdnad som 
profession är omsorg för andra människor av grundläggande värde. Begreppet 
omsorg innebär i omvårdnadssammanhang att ta hand om människor som är i behov 
av hjälp och stöd (Eide och Eide 2011, 38). Att intressera sig för patienters 
upplevelser är en del av ett omsorgsfullt bemötande.  
 
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cytostatikaorsakade 
biverkningar 
I Fall-Dickson och Roses (1999) och Saltmarsh och De Vries (2008) intervjustudier 
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beskrev sjuksköterskor hur de på olika sätt påverkades av att vårda patienter med 
cytostatikaorsakade biverkningar. Att hjälpa patienterna att hitta fungerande 
hanteringsstrategier upplevdes av sjuksköterskor från båda studierna (Fall- Dickson 
och Rose, 1999; Saltmarsh och De Vries, 2008) vara av stor betydelse. 
Omhändertagandet av cancerpatienter med cytostatikarorsakade 
biverkningssymptom beskrevs vidare påverka sköterskorna känslomässigt 
(Saltmarsh och De Vries, 2008) och kunde medföra att de blev indragna i 
patienternas lidande (Fall-Dickson och Rose, 1999). I Fall-Dickson och Roses studie 
upplevde sköterskor att kemoterapin verkade orsaka patienterna minst lika mycket 
lidande som själva sjukdomen och i Saltmarsh och De Vries (2008) studie beskrev 
sköterskor att det var plågsamt att bevittna det lidande som biverkningarna orsakade 
patienterna. I både Fall-Dickson och Roses (1999) och Saltmarsh och De Vries 
(2008) studier förmedlade sjuksköterskor att de hade en stark känsla av att det var 
deras plikt att hitta åtgärdsformer för att minska patienternas lidande och noggrann 
planering inför behandlingen var en viktig del i arbetet för att öka patienternas 
välbefinnande. Detta kunde bestå av förebyggande arbete (Fall- Dickson och Rose, 
1999), att förklara symptomen tydligt och att lindra och minimera rädslor och oro 
som patienterna kunde ha inför behandlingen (Saltmarsh och De Vries, 2008). 
 

Motiv för studien 
Varje år diagnostiseras ca 50.000 nya fall av cancer. Ökad levnadsålder, 
livsstilsfaktorer och förbättrade diagnostiska metoder leder till att antalet cancerfall 
kommer fortsätta öka till och med år 2020 (Lorentsen och Grov 2011, 402). Samtliga 
ovan nämnda vanligt förekommande cytostatikaorsakade biverkningar (illamående 
och kräkningar, fatigue, hårförlust, smak-och luktförändringar) påverkar cancersjuka 
patienters dagliga liv och livskvalitet. För att som sjuksköterska kunna hjälpa 
patienterna är det av stor vikt att vara medveten om, samt förstå vilka typer av 
känslor patienterna upplever, hur de påverkar patienternas livssituation och vilka 
typer av strategier som används för att hantera symptomen. 
	  

Definitionen av omvårdnad (MFR, 1982) pekar på vikten av att vårdpersonal är 
medveten om patienters upplevelser och hanteringsstrategier. För att kunna 
tillvarata individens egna resurser och stödja patienter till egenvård bör 
sjuksköterskan vara medveten om vilka strategier patienter använder sig av, samt 
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deras känslor och upplevelser då detta till stor del påverkar vilka behov patienterna 
har.  

Syfte 
Syftet med studien är att studera patienters upplevelser av vanligt förekommande 
cytostatikaorsakade biverkningar (illamående och kräkningar, fatigue, hårförlust, 
smak-och luktförändringar) samt vilka hanteringsstrategier de använder sig av.  
	  

Frågeställningar att besvara: 
- Hur upplever patienter cytostatikaorsakade biverkningar? 

- Hur påverkar biverkningarna patienters dagliga liv? 

- Hur hanterar patienter biverkningarna? 
 

Metod  
Som metod för denna uppsats valdes “litteraturstudie”. Metoden är motiverad genom 
att ett examensarbete kan genomföras utan att störa verksamheten inom hälso- och 
sjukvård. I enighet med andra uppsatser ska en litteraturstudie innehålla bakgrund, 
syfte, frågeställningar, redovisning av insamlingsmetod etc. Den litteratur som ska 
ingå i resultatredovisningen utgörs med fördel av ett antal vetenskapliga artiklar eller 
andra former av relevanta vetenskapliga rapporter och den litteratur som ska 
användas i resultatet får inte vara densamma som den som redovisas i studiens 
bakgrund (Olsson och Sörensen 2011, 145). Denna studie har följt ovanstående 
rekommendationer vad gällande innehåll och källor. 
	  

För att kunna besvara studiens syfte, som bygger på patienters upplevelser, valdes 
artiklar med kvalitativ design. Kvalitativa metoder bygger på forskning som leder 
fram till data av beskrivande karaktär, dvs. människors observerbara beteenden, egna 
talade eller skrivna ord. Kvalitativ metod är att kategorisera kunskap om något som 
är utmärkande för ett fenomen (Olsson och Sörensen 2011, 106). Genomförandet av 
en litteraturstudie ska ha originalforskningens metoder och instrument i åtanke 
(Olsson och Sörensen 2011, 145), vilket motiverar till varför artiklarna i denna studie 
är av samma karaktär som syftet sökte svar på. Då studiens syfte sökte svar av 
beskrivande karaktär var det motiverat att studier byggda på kvalitativ metod 
användes, eftersom denna typ av forskning leder fram till beskrivande svar. 
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Samma trovärdighet och noggrannhet som präglar primärkällorna som studien 
bygger på, ska också prägla litteraturstudien (Olsson och Sörensen 2011, 145). Detta 
faktum har tagits hänsyn till under författandet av litteraturstudien. Primärkällorna 
redogörs vanligen genom att redovisa artikelns titel, författare, årtal, syfte, urval, 
metod och resultat (Olsson och Sörensen 2011, 145). I denna studie redovisas de 
sökningar som lett fram till resultatartiklarna i en söktabell (se Bilaga 2). 

	  

Sökmetod 
Syftet med denna litteraturstudie har besvarats genom sammanställning av 
kvalitativa artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. Följande sökord 
användes vid artikelsökningarna: “chemotherapy”, “chemotherapy-induced”, 
“antineoplastic agents”, “narrative”, “nausea”, “vomiting”, “experience”, “patient”, 
“fatigue”, “qualitative”, “adverse effects”, “side effects”, “alopecia”, “interview”, “ och 
“taste alterations”. Inledningsvis användes en kombination av mer allmänna sökord 
(t.ex. “chemotherapy”, “patient” och “experience”) och dessa sökningar resulterade i 
ett antal artiklar som svarade på studiens syfte. Vid de mer allmänna sökningarna 
framkom det att många artiklar var fokuserade på särskilda symptom, bl.a. hårförlust 
och illamående. Detta ledde till att sökningarna specificerades till mer precisa sökord 
för att hitta fler artiklar som behandlade dessa vanligt förekommande symptom. För 
att motverka att begränsa möjligheten att finna lämpliga artiklar till resultatet sattes 
ingen gräns vad gällande årtal för artiklarnas publikation.  
	  

Samtliga artiklar filtrerades genom “Peer Reviewed”. Att en artikel är “Peer 
Reviewed” innebär att den före publicering blivit granskad av expertis inom det 
gällande området (Willman, Stoltz och Bathsevani 2011, 90). Denna filtrering valdes 
som en kvalitetssäkring på att innehållet i de utvalda artiklarna innehåller trovärdig 
information. Därtill har även “English Language” och “Academic Journals” använts 
som filter vid artikelsökningarna. Filtret “English Language” har använts för att 
endast sortera fram artiklar på engelska, då detta är det språk (förutom svenska) som 
författarna behärskar på tillräckligt god nivå för att kunna tillgodogöra sig 
informationen i artiklarna på ett korrekt sätt. Filtret “Academic Journals” användes 
för att få fram artiklar som presenterar forskning i akademiska tidsskrifter.  
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Urval 
Den grupp av individer som resultatet av studien ska kunna överföras till, 
studiepopulationen, måste definieras tidigt i planeringen av studien. 
Studiepopulationen väljs ibland indirekt via syftet med studien, som kan vara 
tillexempel att studera personer med ett visst typ av beteende eller en viss typ av 
bekymmer. Oavsett om valet har gjorts direkt eller indirekt måste tydliga definitioner 
upprättas angående vilka grupper som ska inkluderas och exkluderas. Detta ska 
dokumenteras genom inklusions- och exklusionskriterier (Olsson och Sörensen 2011, 
112). Till denna studie valdes följande inklusions- och exklusionskriterer:  
	  

Inklusionskriterier 

1) Patienterna ska ha/haft en cancerdiagnos 2) Patienterna ska ha genomgått 
cytostatikabehandling 3) Artiklarna ska ha kvalitativ design 4) Deltagarna ska vara 
vuxna individer över 18 år 5) Artiklarna ska behandla symptomen illamående och 
kräkningar, fatigue, hårförlust och/eller smak- och luktförändringar 
 
För att kunna besvara studiens syfte valdes “cancerdiagnos” samt 
“cytostatikabehandling” som inklusionskriterier. Vilken form av cancer eller vilka 
typer av cytostatika patienterna behandlats med begränsades inte för att undvika att 
gå miste om viktiga patientupplevelser. Vad gällande könskriterier omfattar de valda 
studierna patientupplevelser från både kvinnor och män. Att de valda artiklarna har 
kvalitativ design är ytterligare ett inklusionskriterie som uppsatsen begränsades med, 
se motivering under “metod”.  

Exklusionskriterier 

1) barn och ungdomar under 18 år 2) cytostatikabehandling i palliativt syfte  
 
Studiepopulationen i de valda artiklarna ska bestå av vuxna individer över 18 år. 
Denna avgränsning valdes på grund av möjligheten att upplevelserna hos barn och 
vuxna kan skilja sig åt. Därtill kan det i studier som inkluderar barn i vissa fall vara 
föräldrarna som förmedlar barnets upplevelser, vilket gör resultatet mer svårtolkat. 
Ytterligare ett exklusionskriterie är cytostatikabehandling som ges i palliativt syfte. 
Denna begränsning motiveras genom att upplevelserna kan få ett vidare perspektiv 
när behandlingen inte är kurativ. Möjligheten finns att patienters upplevelser kan bli 
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annorlunda när syftet med behandlingen är palliativt och att de kan ha en annan 
utgångspunkt för sina upplevelser än patienter som får adjuvant eller kurativ 
kemoterapi.  
	  

Urvalsprocessen började med att författarna läste titlarna på de artiklar som 
sökningarna gav och sparade de artiklar som utifrån titlarna verkade svara på 
studiens syfte. Därefter lästes abstrakten och de artiklar som ansågs vara användbara 
till resultatet sparades. Artiklar som inte passade in på inklusions- och 
exklusionskriterierna (t.ex. att de var kvantitativa) förkastades eller sparades och 
användes vid författandet av uppsatsens bakgrund och diskussion.  
 
De nio artiklar som ingår i resultatet kvalitetsgranskades genom systematisk 
litteraturgranskning och bedömdes med hjälp av tillhörande bedömningsprotokoll 
(se Bilaga 1). Samtliga artiklar som finns med i resultatet bedömdes ha hög (sju st) 
eller medelhög (två st) kvalitet. Totala antalet deltagare i denna litteraturstudie 
omfattar 130 kvinnor och 28 män.  
	  

Analys 
Resultatartiklarna analyserades genom innehållsanalys. Innehållsanalys har två 
huvudinriktningar, dels en kvantitativ gren som ofta brukas inom medieforskning 
och dels en kvalitativ gren som rubricerar ett valt fenomen. Objektet för 
innehållsanalysen är kommunikationsinnehållet. Innehållsanalys används för att 
analysera dokument (både skrivna och de som återger tal) vetenskapligt (Olsson och 
Sörensen 2011, 209-210). Denna metod valdes eftersom studiens syfte var att studera 
artiklar som beskriver patienters upplevelser och hanteringsstrategier kring ett valt 
fenomen.  
	  

Artiklarna som ingår i resultatet är publicerade mellan år 2006-2014. Inledningsvis 
lästes de valda resultatartiklarna noggrant varpå de översattes till svenska. Texterna 
diskuterades och tolkades gemensamt för att komma fram till en så korrekt 
översättning som möjligt. Resultattexterna från artiklarna delades in i 
meningsbärande enheter och därefter sattes etiketter på dessa som sedan sorterades i 
underkategorier. Därefter delades resultatet in i tre huvudkategorier efter studiens 
syftesfrågeställningar och underkategoriernas innehåll. Underkategorierna ändrades 
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successivt under författandet av resultatdelen. Vissa underkategorier slogs ihop och 
andra togs bort så att helheten skulle bli så bra och sammanhängande som möjligt. 
Kategorierna och subkategorierna presenteras i en tabell under “Resultat”.  
 

Forskningsetik 
Helsingforsdeklarationen är ett grundläggande dokument med etiska riktlinjer för 
humanforskning (Olsson och Sörensen 2011, 86) som visar på vikten av och kraven 
på etik inom vetenskapliga studier. Även Forsberg och Wengström (2008, 77) menar 
att etiska överväganden bör göras vad gällande presentation och urval vid 
litteraturstudier. De nio artiklar som ingår i resultatdelen är därför etiskt granskade 
(fått tillstånd från etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden gjorts). I 
de fall där etisk granskning inte stått omnämnt lästes författarkraven på den 
publicerande tidskriftens hemsida och därigenom försäkrades att artiklarna var 
tvungna att vara etiskt godkända för att få bli publicerade. Samtliga artiklars resultat 
presenteras i studien. Detta stämmer väl överens med vad Forsberg och Wengström 
(2008, 77) beskriver angående etiska aspekter vid litteraturstudier. Författarnas 
ansvar för studien låg i att framställa alla patientupplevelser som presenterats i 
artiklarna som lika viktiga även om en viss upplevelse framställts i endast en artikel. 
Ansvaret innefattade även att inte lägga någon värdering i de presenterade 
upplevelserna/hanteringsstrategierna och därför skildrades de på ett objektivt sätt. 
Hänvisningarna/referenserna till de primärkällor som resultatet grundar sig på är 
korrekt och tydligt utförda.  
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Resultat 
Tabell 1. Huvud- och subkategorier.  

Patientupplevelser Effekter på det dagliga 

livet 

Hanteringsstrategier 

Patienters upplevelser av 

illamående och kräkningar 

Känslomässiga reaktioner 

av biverkningarna 

Läkemedel och 

kostrelaterade strategier 

Patienters upplevelser av 

hårförlust 

Påverkan på 

självständigheten 

Tankar, kognitiva processer 

och andlighet 

Patienters upplevelser av 

fatigue 

Påverkan på relationer 

och socialt liv 

Alternativa och 

distraherande metoder 

Patienters upplevelser av 

smak- och luktförändringar 

 

Vila och fysisk aktivitet 

	  

Upplevelser 
Patienters upplevelser av illamående och kräkningar 

Fyra av artiklarna behandlar patienters upplevelser av cytostatikaorsakat illamående 
(Molassiotis et al., 2008; Olver, Eliott och Koczwara, 2014; Bergström och 
Wengström, 2006; Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011). I Molassiotis et al. 
(2008) studie beskrev patienter symptomet illamående som svårt att definiera men 
det framställdes bl.a. som en fysisk känsla lokaliserad till en viss del av kroppen. 
Patienter förmedlade upplevelser som värk och olust, känslan av att behöva kräkas, 
en orolig känsla i magen eller bröstet och känslan av att något skulle komma upp 
fastän det inte fanns något i magen (Molassiotis et al., 2008). Vidare beskrivningar av 
illamåendet var känslan av att något tumlade runt i magen, att det kändes tight kring 
diafragman, en bitter smak i munnen, en klump i halsen och svullnadskänsla (Olver, 
Eliott och Koczwara, 2014). Patienter upplevde även att illamåendet täckte ett helt 
spektrum av upplevelser (Molassiotis et al., 2008), att det kändes i hela kroppen 
(Olver, Eliott och Koczwara, 2014) och att det var konstant, fruktansvärt och 
obehagligt (Bergström och Wengström, 2006). 

I Bergkvist och Wengströms (2006) studie framställde en patient illamåendet enligt 
följande: 
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           Det är som att ha en baksmälla och vara fastspänd på 

en berg- och dalbana som du inte kan komma ifrån; 

det kommer inte försvinna, det är så kraftfullt. 
     
Beskrivningarna av illamåendets lokalisation, varaktighet och intensitet skiljde sig åt 
(Olver, Eliott och Koczwara, 2014). Patienter upplevde att illamåendet var lokaliserat 
till nedre delen av magen, i övre delen av buken, i bröstkorgen eller ända upp i halsen 
och huvudet. Varaktigheten kunde variera från enstaka episoder av ett fåtal minuters 
duration efter varje dos av kemoterapi till en konstant förnimmelse av illamående. 
Det fanns också stora skillnader vad gällande upplevelsen av illamåendets intensitet, 
allt från att det inte var ett problem till att intensiteten var försvagande. Patienter 
rapporterade att intensiteten hade dygnsvariation, att den var kumulativ i och med 
successiva cykler av kemoterapi eller att det kändes hemskt under några dagar för att 
sedan successivt avta lagom i tid för nästa behandlingsomgång (Olver, Eliott och 
Koczwara, 2014). Vidare förmedlade patienter att illamåendet var svårt att 
kontrollera när det väl hade infunnit sig och att det var särskilt plågsamt vid vissa 
tillfällen. Det kunde vara när illamåendet var oförutsägbart och uppträdde spontant, 
när det var ihållande, när det var återkommande, eller när det pågått en lång tid och 
var av allvarligare grad (Molassiotis et al., 2008). 
	  

Patienters upplevelser av kräkningar varierade. Några menade att illamående var 
värre än att kräkas eftersom det oftast kändes bättre efter att de kräkts (Molassiotis et 
al., 2008). För en del patienter upplevdes inte kräkningarna som särskilt svåra 
medan de för andra upplevdes som betydligt mer påfrestande och frekvent 
förekommande (Bergström och Wengström, 2006). Patienter såg på illamående och 
kräkningar som några av de svåraste cellgiftsbiverkningarna och de var rädda för att 
behöva uppleva dem (Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011). Andra patienter 
upplevde inte illamåendet som påfrestande och inte heller att det påverkade deras 
dagliga liv (Molassiotis et al., 2008). I Olver, Eliott och Koczwaras (2014) studie 
beskrev några patienter illamåendet som någonting positivt då de såg det som ett 
tecken på att deras cancersjukdom behandlades. 
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Upplevelser av hårförlust 

Hårförlusten utgjorde en betydande inverkan på patienters självbild (Nizamli, 
Anoosheh och Mohammadi, 2011; Frith, Harcourt och Fussell, 2007; Bergkvist och 
Wengström, 2006; Jayde, Boughton och Blomfield, 2013). Patienter beskrev hur de 
sörjde det hår de tappat (Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011), att de oroade 
sig för att inte se ut som sig själva, för att bli synligt identifierbara som “en person 
med cancer”, för att känna sig oattraktiva (Frith, Harcourt och Fussell, 2007) och att 
hårförlusten, särskilt i ansiktet, förstärkte bilden av deras identitet som 
cancerpatienter (Jayde, Boughton och Blomfield, 2013). Patienter beskrev 
hårförlusten som det svåraste att hantera med cancersjukdomen (Nizamli, Anoosheh 
och Mohammadi, 2011), som en chock, som något fruktansvärt, som en dramatisk 
indikation på hur deras självkänsla och verklighet förändrades och på hur sjukdomen 
hade tagit över deras liv (Jayde, Boughton och Blomfield, 2013). 
	  

Radikal kirurgi och hårförlust beskrevs ha hotat integriteten och identiteten hos 
patienterna och de kände ofta inte igen sig själva, vilket upplevdes som väldigt 
traumatiskt. Patienter blev missnöjda med sitt utseende och upplevde t.ex. att öronen 
stod ut eller att ansiktet var vitt och “månlikt” (Jayde, Boughton och Blomfield, 
2013). Upprördhet över att andra inte förstod deras nöd var vanligt förekommande 
samtidigt som patienter upplevde att det var påfrestande när anhöriga såg dem som 
hjälplösa (Frith, Harcourt och Fussell, 2007). Alla reagerade dock inte på detta sätt 
utan en del såg hårförlusten som en oundviklig konsekvens av behandlingen och 
välkomnade möjligheten att hitta sin nya “image” med peruker och korta frisyrer. 
Rädsla för att förlora håret gjorde att en del patienter inledningsvis inte ville ha 
någon behandling och andra hoppades att de skulle vara en av de lyckliga få som inte 
tappade håret. Fastän hårförlust ofta sågs som upprörande tillät sig patienter ändå 
att acceptera hårförlusten och börja fokusera på hur de skulle förbereda, hantera och 
klara av denna händelse (Frith, Harcourt och Fussell, 2007). 
	  

Patienters upplevelser av fatigue 
Några av studierna visar att patienter upplevde fatigue efter att ha genomgått 
cellgiftsbehandling (Bergkvist och Wengström, 2006; Nizamli, Anoosheh och 
Mohammadi, 2011; Spichiger et al., 2012; Morgan et al., 2014) men upplevelserna om 
dess intensitet och mönster skiljde sig åt. Patienter beskrev intensiteten av fatigue i 
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termer av nästan ingen, mild, måttlig eller extrem (Spichiger et al., 2012). I Bergkvist 
och Wengströms (2006) studie upplevde alla deltagare allvarlig fatigue och att de 
hade svårt att återhämta sig mellan behandlingscyklerna medan Spichigers et al. 
(2012) studie visar att patienter som förväntat sig att tröttheten skulle vara extrem 
var förvånade över att de bara var något tröttare under behandlingen än vad de var i 
vanliga fall. I studien av Spichiger et al. (2012) upplevde dock de flesta patienter att 
det fanns en tydlig skillnad mellan normal trötthet och fatigue. Patienter beskrev 
fatigue som obehagligt (Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011), en distinkt 
känsla av utmattning (Spichiger et al., 2012), trötthet, svaghet, energiförlust och 
rastlöshet (Morgan et al., 2014). Vidare patientupplevelser av symptomet var att 
kroppen kändes nedbruten och tung (Spichiger et al., 2012), att vara för trött för att 
sova och att inte ha tillräckligt med energi för att göra någonting alls (Morgan et al., 
2014). Patienter beskrev hur de kunde känna tryck över ögonlocken, att de var “uppe 
i det blå”, att de inte kunde vara lika aktiva som innan behandlingen, att kroppen 
skrek efter att få sova, koncentrationssvårigheter, att de kände sig hjälplösa, 
deprimerade och emotionellt dränerade (Morgan et al., 2014) och att symptomet var 
näst intill olidligt (Spichiger et al., 2012). 
	  

I Spichigers et al. (2012)  studie beskrev patienter olika mönster av fatigue under 
kemoterapin. De upplevde att graden av fatigue kunde förändras under dagen, att 
symptomet var mycket svårt de första dagarna efter en behandlingskur för att sedan 
förbättras fram till nästa behandlingsomgång, att fatigue successivt förvärrades efter 
varje behandlingsomgång eller tvärtom att symptomet lindrades ju fler 
behandlingskurer patienterna fick (Spichiger et al., 2012). 
	  

Patienters upplevelser av smak- och luktförändingar 

I Bernhardsons et al. (2012)  studie beskrev patienter att de upplevde 
smakförändringar efter att de genomgått cytosatikabehandling. Smakförändringarna 
beskrevs vara mest påtagliga direkt efter kemoterapin för att sedan avta efter två till 
tre veckor. Patienternas upplevelser av smakförändringarna varierade mycket. De 
upplevde att maten var smaklös, att den inte smakade “som den skulle”, att den 
smakade äckligt, att den erhöll en smak som inte gick att förklara, att allt smakade 
likadant och att smaker hade förändrats och blivit “för söta”, “bittra” eller “som 
kartong”. Smakförändringarna kunde också yttra sig på sådant sätt att patienter 
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upplevde att vissa smaker förstärkts medan andra dämpats (Bernhardson et al. 
2012). I två av resultatstudierna beskrev patienter att cytostatikan medförde att 
maten fick en metallisk smak (Bergqvist och Wengström, 2006; Bernhardson et al., 
2012). 
 
Bernhardsons et al. (2012) studie visar att patienter upplevde att temperaturen och 
texturen på maten blev viktigare i och med smakförändringarna och att kall mat gick 
bättre att äta än varm mat. Patienters upplevelser om smakförändringarnas inverkan 
skiljde sig åt. Upplevelserna innefattade allt ifrån att smakförändringarna inte 
påverkade vad de åt och att det var bättre att inte känna smak överhuvudtaget än att 
känna en dålig smak till att de var väldigt svåra att leva med (Bernhardson et al. 
2012). 
	  

Patienter beskrev cellgiftsorsakade luktförändringar som att luktsinnet blivit 
förstärkt och mindre behagligt; att luktsinnet hade blivit bättre fast på ett dåligt sätt. 
Dessa luktförändringar gällde inte bara lukter som var förknippade med mat. Även 
exempelvis rengöringsprodukter kunde upplevas ha väldigt intensiva och obehagliga 
dofter (Bernhardson et al. 2012). 
 
Effekter på det dagliga livet 
Känslomässiga reaktioner av biverkningarna 

Flera av studierna visar att cellgiftsbiverkningar orsakade känslomässiga reaktioner 
som kopplades till patienternas dagliga liv (Molassiotis et al., 2008; Jayde, Boughton 
och Blomfield, 2013; Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011; Spichiger et al., 
2012; Morgan et al., 2014; Bernhardson et al., 2012). Patienter beskrev känslor som 
irritabilitet, att inte vilja bli störd (Molassiotis et al., 2008), ilska, sorg (Jayde, 
Boughton och Blomfield, 2013) och en bristande känsla av kontroll (Nizamli, 
Anoosheh och Mohammadi, 2011). Vidare beskrevs känslor som skuld och att känna 
sig besvärad när biverkningarna medförde att patienter inte orkade fatta 
rutinmässiga beslut i livet (Morgan et al., 2014) eller hindrade dem från att utföra 
uppgifter som ansågs vara deras (Spichiger et al., 2012). Molassiotis et al. (2008) 
studie visar att biverkningarna påverkade patienters livskvalitet negativt. Ett exempel 
på detta finns i Bernhardsons et al. (2012) studie där en patient uttryckt att han 
isolerade sig och att det var nog påfrestande att prata med folk i telefon. I två studier 
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(Jayde, Boughton och Blomfield, 2013; Morgan et al., 2014) beskrev patienterna hur 
biverkningarna dagligen konfronterade dem med tankar på sin dödlighet. 
 
Påverkan på självständigheten och anpassning till vardagliga aktiviteter  
I fem av studierna beskrivs hur patienter tvingades anpassa sina liv efter 
biverkningarna (Spichiger et al., 2012; Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011; 
Morgan et al., 2014; Jayde, Boughton och Blomfield, 2013; Bernhardson et al., 2012). 
Biverkningarna beskrevs ha en otrevlig inverkan på patienters självständighet 
(Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011) och att de gjorde dem (patienterna) 
intermittent eller konstant oförmögna att fortsätta med sina “vanliga” liv (Spichiger 
et al., 2012). Biverkningarna medförde bl.a. att patienter inte kunde utföra sina 
hushållssysslor (Nizamli, Anoosheh och Mohammadi, 2011) och de beskrev att det 
var svårt rätta sig efter biverkningarna (Morgan et al., 2014). Patienter uttryckte att 
de fick anpassa t.ex. sina arbetsuppgifter efter sin förmåga att utföra dem, utföra 
arbetsuppgifterna långsammare, ta längre pauser för att återhämta sig mellan 
uppgifterna eller acceptera en lägre standard på exempelvis hushållsarbete (Spichiger 
et al., 2012). I vissa fall när anpassning inte var möjlig fick patienter bita ihop och 
utföra sina uppgifter trots att de var plågade av biverkningar (Spichiger et al., 2012). 
Jayde, Boughton och Blomfields (2013) studie om hårförlust visar på hur patienter av 
olika anledningar kände sig tvungna att täcka sitt huvud med huvudbonader eller 
peruker. Handlingen kunde bero på att de ville se “normala” ut eller att 
huvudbonaderna gav dem en möjlighet att uttrycka sin personlighet (Jayde, 
Boughton och Blomfield, 2013). I Bernhardsons et al. (2012) studie om smak- och 
luktförändringar beskriver patienter hur de anpassade sitt ätande efter 
biverkningarna. Det fanns också patienter med mildare former av biverkningar och 
bra hanteringsstrategier som kunde fortsätta med sina dagliga aktiviteter som förut 
(Spichiger et al., 2012). 

Påverkan på relationer och socialt liv 
Fyra av studierna (Molassiotis et al., 2008; Jayde, Boughton och Blomfield, 2013; 
Spichiger et al., 2012; Bernhardson et al., 2012) visar att cytostatikaorsakade 
biverkningar påverkar relationer och sociala interaktioner. Exempelvis kunde 
hårförlust leda till att patienter drog sig från att gå ut (Jayde, Boughton och 
Blomfield, 2013), att de kände sig obekväma i sociala sammanhang och att de kände 



	   16	  

sig tvungna att bära huvudbonader för att deras barn skulle bli accepterade och inte 
behöva skämmas för dem (Jayde, Boughton och Blomfield, 2013). Fatigue påverkade 
relationer mellan familjemedlemmar och patienter upplevde att det var viktigt med 
stöd hemifrån och att familjen förstod att den cancersjuke hade nedsatt förmåga 
(Spichiger et al., 2012). Det sociala livet påverkades även av smak- och 
luktförändringar och patienter beskrev att de inte längre kunde njuta av att äta 
middag med sin familj och hur de, pga. kemosensoriska förändringar och starka 
dofter, valde att äta hemma istället för att gå ut och äta med sina anhöriga 
(Bernhardson et al., 2012).  
	  

Hanteringsstrategier 
Läkemedel och kostrelaterade strategier 
Flera studier (Molassiotis et al., 2008; Olver, Eliott och Koczwara, 2014; Spichiger et 
al., 2012; Bernhardson et al., 2012) visar att patienter använde sig av läkemedel och 
kostrelaterade strategier för att hantera kemoterapiorsakade biverkningar. Vid 
illamående använde sig patienter bl.a. av antiemetika som var hjälpsamt för vissa 
men inte för andra (Molassiotis et al., 2008). Patienter använde även andra typer av 
medel, t.ex. syrabindande medikament för att lugna magen vid illamående 
(Molassiotis et al., 2008) och sömntabletter vid sömnbesvär (Spichiger et al., 2012). 
Kostrelaterade strategier vid illamående, smak-och luktförändringar och fatigue 
innefattade: ändrad kosthållning, ökat vätskeintag, att undvika att äta, att undvika 
syrlig mat och dryck, (Molassiotis et al., 2008), att tvinga sig att äta (trots 
illamående) (Molassiotis et al., 2008; Bernhardson et al., 2012), att dricka kaffe 
(Spichiger et al., 2012), att äta smör och gödande saker, att småäta mellan måltider 
(Bernhardson et al., 2012) och att förtära livsmedel som ansågs ha en medicinsk 
effekt, t.ex. ingefära (Olver, Eliott och Koczwara, 2014). 

	  

Patienter som upplevde illamående och/eller smak-och luktförändringar beskrev att 
de kunde äta men inte se på maten, att “lätt” mat gick bättre att äta än en större 
måltid (Molassiotis et al., 2008) och att det ibland var lättare att äta då någon annan 
än de själva hade lagat maten (Bernhardson et al., 2012). Försök och misslyckanden 
var den vanligast förekommande strategin bland patienterna för att försöka 
tillfredsställa hunger eller olika kostrelaterade begär. Detta kunde innebära mycket 
experimenterande, t.ex. att testa att äta nya typer av kost och mjukt mat 
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(Bernhardson et al., 2012). En annan strategi var att börja dagen med drycker för att 
sedan övergå till fast föda fram mot kvällen (Bernhardson et al., 2012). 

	  

Tankar, kognitiva processer och andlighet 
Några av studierna visar att patienter använde sig av tankar, kognitiva processer och 
andlighet för att hantera cellgiftsbiverkningarna (Olver, Eliott och Koczwara, 2014; 
Molassiotis et al., 2008; Morgan et al., 2014; Bernhardson et al., 2012). I Molassiotis 
et al. (2008) studie om illamående uttryckte patienter att de efter första omgången av 
cytostatikabehandling kunde skapa sig förväntningar angående illamåendet vilket 
hjälpte dem vid förberedelse inför kommande cellgiftskurer. Patienter uppgav vidare 
att de använde sig av kognitiva beteendestrategier (Olver, Eliott och Koczwara, 2014) 
och “tankens kraft” (Molassiotis et al., 2008) för att komma över illamåendet. I 
Morgans et al. (2014) studie där deltagarna bestod av afroamerikanska kvinnor 
upplevde många att bön och andlighet var framgångsrikt för att hantera fatigue. Även 
i Molassiotis et al. (2008) studie uppgav patienter att de använde bön som ett sätt att 
hantera sina biverkningar. Bernhardsons et al. (2012) studie beskriver hur patienter 
hanterade smak-och luktförändringar genom att fokusera sina tankar och ändra sina 
förväntningar. I två av studierna om hårförlust (Jayde, Boughton och Blomfield 2013; 
Frith, Harcourt och Fussell 2007) presenterades att patienter ofta klippte sitt hår 
kortare samt inhandlade huvudbonader för att förbereda sig själva och sina anhöriga 
på hårförlusten. I studien av Frith, Harcourt och Fussell (2007) beskrev patienter att 
rakning av håret var ytterligare en strategi för att få kontroll över processen. 

	  

Alternativa och distraherande metoder 
Patienter använde sig enligt fem av studierna (Spichiger et al., 2012; Olver, Eliott och 
Koczwara, 2014; Molassiotis et al., 2008; Morgan et al., 2012; Bernhardson et al., 
2012) av alternativa och distraherande strategier. I Olver, Eliott och Koczwaras 
(2014) och Spichigers et al. (2012) studier beskrev patienter att de utövade sin hobby 
för att hantera biverkningarna. Andra metoder var att undvika triggande symptom 
(Olver, Eliott och Koczwara, 2014), att vänta på att symptomen skulle lindras 
(Bernhardson et al., 2012), att sysselsätta sig med något (t.ex arbete, shopping), att 
umgås med andra människor (Molassiotis et al., 2008), sexuell aktivitet eller att 
lyssna på musik (Spichiger et al., 2012). Ytterligare metoder som patienter använde 
sig av var avslappningsövningar (Spichiger et al., 2012), healing, akupunktur och 
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informationssökning om det akutella symptomet (Morgan et al., 2012). Det skilde sig 
åt huruvida patienter accepterade stöd från andra eller inte. Många patienter försökte 
vara så självständiga som möjligt men tog ändå emot hjälp antingen kontinuerligt 
eller i krissituationer. Det var dock inte alla patienter som upplevde support från 
omgivningen och vissa tackade självmant nej till hjälp (Spichiger et al., 2012). 
 
Vila och fysisk aktivitet 

Fyra av studierna (Molassiotis et al., 2008; Olver, Eliott och Koczwara, 2014; 
Spichiger et al., 2012; Morgan et al., 2014) presenterar att patienterna använde sig av 
fysisk aktivitet och vila för att hantera symptomen illamående och fatigue. Vilan 
kunde ske i olika former, bl.a. genom att vara hemma och ta det lugnt, ta fler raster, 
förlänga nattsömnen, sova (Spichiger et al., 2012), ta en “tupplur” (Molassiotis et al., 
2008), att sitta ner eller att lägga sig (Spichiger et al., 2012; Morgans et al., 2014; 
Molassiotis et al., 2008). Resultatet av vilan varierade. Patienters upplevelser 
skiftade från att vilan gav mycket energi till att den inte hade någon effekt (Spichiger 
et al., 2012). I några fall upplevde patienter en viss återhämtning som kunde vara 
tillräcklig för att färdigställa betydelsefulla arbetsuppgifter eller för att patienterna 
skulle kunna fortsätta med den aktivitet de höll på med (Spichiger et al., 2012; 
Morgan et al., 2014). Även resultatet av fysisk aktivitet varierade. I vissa fall upplevde 
patienter att motion inte hade någon positiv effekt (Spichiger et al., 2012) medan 
andra upplevde att det var hjälpsamt för att hantera biverkningarna (Spichiger et al., 
2012; Morgan et al., 2012). 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syfte och huvudsakligt resultat 

Syftet med denna studie var att studera patienters upplevelser av vanligt 
förkommande cytostatikaorsakade biverkningar (illamående och kräkningar, fatigue, 
hårförlust och smak- och luktförändringar) samt vilka strategier de använde sig av för 
att hantera dem. Studiens huvudsakliga resultat visar att många patienter upplevde 
biverkningarna som påfrestande och att de hade en negativ påverkan på deras dagliga 
liv. Utmärkande i resultatet är att biverkningarna kunde framkalla känslor av skuld 
(Morgan et al., 2014), social isolering (Jayde, Boughton och Blomfield, 2013) och 
konfronterade patienterna med tankar på sin dödlighet (Jayde, Boughtom och 
Blomfield, 2013; Morgan et al., 2014). Resultatet visar också att vissa patienter inte 
upplevde biverkningarna som särskilt påfrestande eller att de påverkade deras 
dagliga liv nämnvärt. Exempelvis kunde illamående upplevas som positivt då det sågs 
som ett tecken på att sjukdomen behandlades (Olver, Eliott, Koczwara, 2014) och 
patienter kunde uppleva håravfall som en möjlighet att hitta en ny image (Frith, 
Harcourt och Fussell, 2007). Ett stort spektrum av strategier användes för att hantera 
symptomen och beskrevs av vissa patienter vara effektiva medan de för andra inte 
hade någon effekt. I de fall där hanteringsstrategierna inte hade någon effekt 
upplevdes symptomen som svårare och att de hade en större påverkan på det dagliga 
livet. I dessa fall blir sjuksköterskans ansvar att stötta patienten och att hitta 
alternativa hanteringsstrategier särskilt viktigt.  
 
Jämförelser med patienter som upplevt strålterapiorsakade biverkningar 
Ätproblem hos patienter som cytostatikabehandlats kännetecknades enligt 
litteraturstudiens resultat främst av illamående och smakförändringar. Dessa 
biverkningar kunde även upplevas hos cancerpatienter som strålbehandlats (Larsson, 
Hedelin och Athlin, 2003). Både hos patienter som strålbehandlats och de som 
cytostatikabehandlats varierade upplevelserna av smakförändringar mycket 
(Larsson, Hedelin och Athlin, 2003; Bernhardson et al., 2012). Patienter kunde t.ex. 
uppleva smaklöshet, metallisk smak, att maten smakade annorlunda (Bernhardson et 
al. 2012; Larsson, Hedelin och Athlin, 2003). Det fanns också likheter i de båda 
studierna (Bernhardson et al., 2012; Larsson, Hedelin och Athlin, 2003) vad gällande 
biverkningarnas effekter på det dagliga livet, exempelvis påverkan på relationer och 
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sociala interaktioner samt social isolering. I Larsson, Hedelin och Athlins studie 
(2003) beskrev strålbehandlade patienter att de upplevt ytterligare ätproblem, såsom 
förändringar i salivkvantitet och konsistens samt inskränkthet och smärta i mun och 
svalg. Strålbehandlade cancerpatienter beskrev vidare att ätproblemen orsakade dem 
trötthet, stress, pinsamhet, skuld och att bilden av jaget förändrades (Larsson, 
Hedelin och Athlin, 2003). Dessa upplevelser och konsekvenser framkom inte i 
litteraturstudiens resultat hos patienter som cellgiftsbehandlats.  
	  

Litteraturstudiens resultat visar att fatigue är vanligt förekommande hos patienter 
som genomgått cytostatikabehandling (Bergkvist, Yvonne Wengström, 2006; Nizamli 
Anoosheh Mohammadi, 2011; Spichiger et al., 2012; Morgan et al., 2014). Detta 
symptom är enligt Erickson et al. (2013) vanligt förekommande även hos patienter 
som genomgått strålterapi. Gemensamt hos patienterna som genomgått 
cytostatikabehandling respektive strålterapi var att fatigue påverkade sociala 
relationer och känslomässiga reaktioner (Spichiger et al., 2012; Morgan et al., 2014; 
Erickson et al. 2013). Trots att orsaken till fatigue skiljde sig åt (cellgifter/strålterapi) 
användes stöd, alternativa metoder, bön och religiositet, kostrelaterade strategier, 
vila och träning som strategier av båda patientgrupperna för att hantera fatigue 
(Spichiger et al., 2012; Morgan et al. 2014; Erickson et al. 2013). I Ericksons et al. 
(2013) studie om biverkningar efter strålbehandling framkom även att patienter 
kontaktade sin vårdgivare för hjälp och stöttning när symptomet (fatigue) blev 
oöverkomligt. Detta var en strategi som enligt litteraturstudiens resultat inte 
användes av patienter som genomgått cytostatikabehandling. 
 
KASAM - känsla av sammanhang 

Litteraturstudiens resultat visar på stora skillnader vad gällande patienters 
upplevelser av biverkningarna och vilka effekter dessa fick i det dagliga livet. Detta 
kan bero på patienternas förmåga att hantera biverkningarna (Langius-Eklöf 2009, 
99). Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är komponenter i begreppet 
KASAM (känsla av sammanhang) och ju mer begripligt, hanterbart och meningsfullt 
personer uppfattar och upplever sitt liv generellt, desto högre KASAM har personerna 
(Langius-Eklöf 2009, 99). Personer med hög KASAM kan lättare anpassa sig till en 
viss sjukdomssituation vilket bidrar till bättre hälsa och livskvalitet, medan personer 
med lägre KASAM har svårare för att hantera påfrestande situationer och har därmed 
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sämre hälsa och livskvalitet (Langius-Eklöf 2009, 103). Genom begreppet KASAM 
kan slutsatsen dras att hanterbarheten, alltså möjligheten att använda 
hanteringsstrategier, påverkar patienters upplevelser. Detta kan innebära att 
personer med bättre hanteringsstrategier inte upplever biverkningarna som lika 
svåra och att de inte påverkar deras liv i samma utsträckning som de gör för patienter 
med mindre bra hanteringsstrategier. Exempelvis uppgav patienter med mildare 
former av biverkningar och goda hanteringsstrategier att de kunde fortsätta leva som 
förut (Spichiger et al., 2012) till skillnad från patienter med mindre bra 
hanteringsstrategier. 

Kön och etnicitet 
Det totala antalet deltagare vars upplevelser denna studie är baserad på var 130 
kvinnor och 28 män. Fem av de valda artiklarna hade inklusionskriteriet att endast 
kvinnor fick delta, vilket kan vara en av förklaringarna till den stora könsskillnaden 
vad gällande deltagarantalet. Två av dessa studier fokuserade på bröstcancer vilket är 
vanligare hos kvinnor än hos män (Sörensen och Almås 2011, 439) och kan förklara 
varför författarna till dessa artiklar valt detta inklusionskriterie. Två andra av dessa 
fem artiklar fokuserade på hårförlust och tillät enbart kvinnor att delta trots att 
hårförlust kan drabba båda könen. En tidigare studie gjord av McGavery et al. (2001) 
visar att kvinnor upplevde håravfall som mer påfrestande än män. Vidare upplevde 
kvinnorna att håret var starkt kopplat till deras kvinnliga identitet och att det var en 
symbol för kvinnlighet, sexualitet och attraktivitet (McGavery et al., 2001). 
Ytterligare en tidigare studie, gjord av Batchelor (2001), visar att håret är 
betydelsefullt för kroppsuppfattning, identitet och sexualitet. Dessa två studier visar 
på faktorer som kan ha orsakat att två av studierna om hårförlust endast hade 
kvinnliga deltagare. Att mäns upplevelser av hårförlust är underrepresenterade kan 
påverka innehållet och innebära att intressanta upplevelser ur den könskategorin 
saknas i litteraturstudiens resultat.  
 
I Morgans et al. (2014) studie var samtliga deltagare afro-amerikanska kvinnor. 
Många av dessa kvinnor uttryckte att andlighet och religion var betydelsefullt för dem 
när det gällde hanteringen av fatigue (Morgan et al., 2014). Bön som 
hanteringsstrategi framkom även i Molassiotis et al. (2007) studie men där beskrevs 
inte vilken etnicitet deltagarna hade på annat sätt än att de patienter som uttryckt 



	   22	  

detta var amerikaner. Dessa två studier skiljer sig från de andra resultatartiklarna 
genom att deltagarna uttryckt religionen och andlighetens betydelse för hanteringen 
av cellgiftsbiverkningarna. I en tidigare studie av Koffman et al. (2008) jämfördes 
betydelsen av religion vid cancersjukdom hos mörkhyade karibiska och vita brittiska 
patienter. Det var vanligare att utvinna styrka ur religionen hos karibiska patienter 
jämfört med britter och de karibiska patienterna hade också lättare att dela med sig 
av vad Gud och religion hade för innebörd i deras liv. Fler karibiska än brittiska 
patienter upplevde därtill helande krafter och lindring av plågsamma 
cancerrelaterade symptom genom sin tro och religiositet (Koffman et al., 2008). 
Koffmans et al. studie tillsammans med litteraturstudiens resultat visar att etnicitet 
kan ha betydelse för religionens och andlighetens inverkan hos patienter vid 
cancersjukdom.  
 

Betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans arbete 

I resultatet presenteras patienters upplevelser av kemoterapiorsakade biverkningar 
och vilka effekter de hade på det dagliga livet. Som tidigare nämnt (se “Betydelse för 
omvårdnad” under Bakgrund) påverkas patienters hälsa av relationen till 
sjuksköterskan. Florin (2009, 68) beskriver i Outcome present state model (OPT-
modellen), en tredje generation av omvårdnadsprocessen, betydelsen av 
sjuksköterskans och patientens relation. Där framkommer att den viktigaste 
informationen för sjuksköterskan, som ligger till grund för vilka omvårdnadsåtgärder 
patienterna behöver, kommer fram i möten där patienterna får delge sina upplevelser 
(Florin 2009, 68). Denna modell visar på vikten av studier som beskriver patienters 
upplevelser, både för sjuksköterskors och patienters skull, och motiverar till varför 
resultatet i denna litteraturstudie är relevant.  

	  

I Fall-Dickson och Roses (1999) studie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter med cytostatikaorsakade biverkningar uppgav sjuksköterskor att 
relationerna till patienterna kunde ha både för- och nackdelar. De kunde ur 
behandlingssyfte vara positiva, men sjuksköterskornas personliga engagemang kunde 
bli påfrestande för dem själva. Sköterskorna uppgav vidare att de kände ett ansvar 
både för att hitta bra omvårdnadsåtgärder och för patientutbildning. Detta upplevdes 
som stressigt och intensivt och medförde att sjuksköterskorna själva behövde 
hanteringsstrategier för att bibehålla sitt välbefinnande (Fall-Dickson och Rose, 
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1999). Denna studie visar på hur patienters upplevelser och situationer även inverkar 
på sjuksköterskor och därigenom hur patienters tillstånd är av betydelse för både 
dem själva och dem som vårdar dem.  
 
I resultatet beskrivs upplevelser av patienter som kommer från olika delar av världen 
och som cellgiftsbehandlats för att bota olika cancerformer. Trots dessa skillnader 
visar resultatet på likheter i upplevelserna och hanteringsstrategierna vid 
cytostatikaorsakade biverkningar. Det motiverar till varför vårdpersonal bör känna 
till de upplevelser som kan förekomma samt vilka hanteringsstrategier patienter kan 
använda sig av för att hantera dem. Detta för att kunna bemöta och stötta patienter 
genom behandlingen samt tillgodose deras behov. Upplevelser och strategier kan 
också vara individuella vilket belyser vikten av lyhördhet och anpassning till varje 
unik person och situation. Att se patienten ur ett helhetsperspektiv samt att visa 
förståelse för patienters erfarenheter och situationer är centrala komponenter inom 
personcentrerad vård (Olsson et al., 2012). Begreppet innebär vidare att människor 
ska behandlas som individer, deras rättigheter ska respekteras och att relationer ska 
byggas på ömsesidigt förtroende och förståelse (McCormack et al., 2010). 
Litteraturstudiens resultat visar att personcentrerad vård är väl lämpat för patienter 
som upplever cytostatikaorsakade biverkningar. Resultatet visar vidare att patienter 
kan ha behov av exempelvis stöttning, både praktiskt och mentalt, att befrias från 
skuldkänslor och känslor av hjälplöshet. I de fall där biverkningarna gör patienterna 
emotionellt dränerade kan ett omsorgsfullt omhändertagande behövas och 
sjuksköterskan kan behöva förmedla en känsla av hopp.    
 
Metoddiskussion 
Författarna valde att studera artiklar med kvalitativ design. I de artiklar som 
designats både kvalitativt och kvantitativt har endast den kvalitativa datan använts 
till denna studies resultat. Som tidigare nämnt menar Olsson och Sörensen (2011, 
106) att kvalitativ forskning leder fram till data av beskrivande karaktär. Författarna 
anser att detta var ett bra val då studiens syfte kunde besvaras genom att studera 
denna typ av forskning. Forskning om människors erfarenheter och upplevelser kan 
främja möjligheterna att ta hänsyn till människor och deras hälsa som en enhet. 
Förståelse av vad en människa är inverkar på omvårdnadsarbetet eftersom 
värderingar och val av åtgärder grundar sig på just denna förståelse (Willman, Stoltz 



	   24	  

och Bahtsevani, 2011). Detta visar på denna typ av studiers (som beskriver patienters 
upplevelser) betydelse för omvårdnad.  

	  

Artikelsökningen fortgick tills dess att samma artiklar framkom om och om igen 
fastän många olika kombinationer av sökord användes. Detta tydde på att det inte 
fanns fler artiklar än de som redan hittats som hade kunnat användas i studiens 
resultat. Trots att en specifik kombination kunde resultera i ett stort antal träffar 
kunde många av de uppkomna artiklarna inte användas i resultatet då de ofta var 
kvantitativa eller inte svarade på studiens syfte. Vid artikelsökningen sparades endast 
sökinformationen (sökord, avgränsningar, träffar) till de artiklar som användes i 
resultatet. Under urvalsprocessen sparades inte heller exakt information om hur 
många artiklar som valdes efter att ha läst titlarna, abstrakten eller hela artiklarna. 
Detta medförde att söktabellen endast innehåller information om de sökningar som 
lett fram till ett resultat. Av samma anledning kan inte heller en exakt urvalsprocess 
redovisas i söktabellen vilket kan ses som en svaghet i studien. För att förtydliga hur 
artikelurvalet gick till och kompensera för den något vaga informationen i söktabellen 
beskrevs istället processen i löptext (se “Urval”). I granskning av artiklarnas kvalitet 
användes Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) bedömningsunderlag för 
vetenskaplig klassificering och kvalitet. Författarna hjälptes åt att granska alla 
resultatartiklar vilket är en styrka i studien.  
	  

För att analysera resultatet användes innehållsanalys och en styrka i studien är att 
skribenterna hjälptes åt att genomföra analysen. Resultatartiklarna analyserades i 
första hand enskilt, varpå författarna gick igenom analyserna tillsammans och 
diskuterade sig fram till en gemensam analys. Samtliga artiklar som resultatet 
grundar sig på är skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Detta 
innebar att artiklarna översattes och därmed fanns en risk för misstolkning av 
texternas innebörd. För att motverka misstolkning användes lexikon och författarna 
hjälptes åt att diskutera översättningarna för att få en så korrekt tolkning som 
möjligt. Dock finns fortfarande risk för att innebörden av vissa ord och olika nyanser 
i språket feltolkats vilket kan påverka studiens resultat.   
 
Forskningsetisk diskussion 
Samtliga artiklar som ingår i resultatet är etiskt granskade vilket var ett krav för att 
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de skulle inkluderas. Detta med hänsyn till Forsberg och Wengström (2008, 77) och 
Helsingforsdeklarationen (Olsson och Sörensen 2011, 86) som belyser betydelsen av 
etiska överväganden vid forskning. I litteraturstudien har samtliga studiers resultat 
framställts oavsett om dessa stämt överens med författarnas personliga 
uppfattningar eller inte. Litteraturstudien innefattar därtill en tydlig referenslista och 
noggranna källhänvisningar för att förtydliga var informationen är hämtad från samt 
för att ge läsarna en möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av primärkällorna. 
Resultatet har framställts så objektivt som möjligt och författarnas personliga 
värderingar och åsikter är totalt uteslutna i denna del av studien, vilket är en styrka.  
	  

Under artikelsökningen framkom att utbudet av kvalitativa studier som svarade på 
litteraturstudiens syfte var begränsat. Detta kan bero på att det av etiska skäl inte 
gjorts fler studier av denna typ. Cancerpatienter kan befinna sig i sårbara situationer 
och det kan därför antas vara påfrestande att bli intervjuad och vara delaktig i 
forskningsprojekt som bygger på att patienterna ska dela med sig av sig själva. Vidare 
kan biverkningar försvåra patienternas fysiska status och därmed ork att delta.  
	  

Konklusion 
Denna studie visar att patienters upplevelser av vanligt förekommande 
cytostatikaorsakade biverkningar och dess effekter på det dagliga livet skiljer sig åt. 
Generellt upplever patienter att biverkningarna är påfrestande och påverkar det 
dagliga livet negativt, men det finns också patienter som tvärtom upplever att deras 
liv inte påverkas nämnvärt av biverkningarna. Upplevelserna av biverkningarna och 
dess följder kan påverkas av patienternas förmåga att hitta fungerande 
hanteringsstrategier. Sjuksköterskans roll i mötet med cancerpatienter är att stötta 
dem och tillgodose deras behov. Resultatet visar att patienter kan vara i behov av 
mental och praktisk stöttning och att bli befriade av känslor av skam och hjälplöshet. 
Detta kräver att sjuksköterskan är lyhörd, empatisk och möjliggör för patienter att 
uttrycka sina upplevelser och erfarenheter. Studiens resultat visar också på skillnader 
mellan olika cancerpatienters upplevelser och strategier, vilket kan kräva 
personcentrerad vård.  
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