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Abstrakt 

Bakgrund: Strålbehandling är en vanlig behandlingsform vid cancersjukdom och 

hälften av alla cancerpatienter får någon form av strålbehandling, antingen extern 

eller intern strålbehandling. Hudreaktioner vid strålbehandling kan inte undvikas 

men med rätt omvårdnadsåtgärder kan man minska symptomen. Hudbiverkningar 

kan vara till stort besvär och förorsaka obehag hos patienten. Det finns fortfarande 

oklarheter i hur dessa bäst kan förebyggas och, när de uppstår, bäst lindras. Syfte: 

Syftet var att sammanställa och beskriva effekter av olika hudvårdsåtgärder och sår-

behandlingar relaterat till strålbehandling. Metod: Studien är en litteraturstudie där 

artiklarna söktes från databaserna CINAHL och PubMed. 11 kvantitativa artiklar 

granskades och analyserades. Sökord som användes var; radiotherapy, nursing, skin 

care, radiodermatitis, self care och skin cream. Resultat: Resultatet delades in 4 ka-

tegorier enligt följande; fuktgivande- och mjukgörande krämer, naturläkemedel, ste-

roider och förband-sårbehandling. Slutsats: Resultatet visar att det inte finns skäl 

till att rekommendera den ena fuktgivande/mjukgörande krämen framför den andra 

som åtgärd för prevention. Studier visar dock att användning av potent steroid skulle 

kunna rekommenderas i avsikt att få kontroll på akuta hudbiverkningar. Absorpt-

ionsförband anses vara fördelaktigare och effektivare än gentiana violett vid sårbe-

handling. Onkologisjuksköterskan bör vara medveten om evidens och bristen på evi-

dens då hudvårdprodukter rekommenderas och information ges till egenvård. 

Nyckelord: strålbehandling, hudbiverkan, hudvård och sårbehandling. 

 
  



 

 

Abstract 

Background: Radiotherapy is a common form of treatment for cancer and half of all 

cancer patients receive some form of radiotherapy, either external or internal radio-

therapy. Skin reactions cannot be avoided but with the proper skin care the symp-

toms can be reduced. Skin disorders can be of great inconvenience and discomfort for 

the patient. There are still uncertainties in how these can be prevented and, when 

they occur, how they can be eased. Aim: The aim was to describe the effects of vari-

ous skin care- and wound care measures related to radiotherapy. Method: Articles 

were sought from the databases CINAHL and PubMed. 11 quantitative articles were 

reviewed and analyzed. Keywords were; radiotherapy, nursing, skincare, radioderma-

titis, self-care and skin cream. Results: The results were divided into 4 categories as 

follows; emollient- and moisturizing creams, herbal remedies, steroids and dressing-

wound care. Conclusion: The results show that there is no reason to recommend 

one emollient/moisturizing cream over the other as a means of prevention. However, 

studies show that the use of potent steroid could be recommended in order to get 

control of acute skin toxicity. Dressings are considered more advantageous and effi-

cient than gentian violet for wound care. Oncology nurses need to be aware of the ev-

idence and lack of evidence when recommending skin care products and information 

for self-care. 

Keywords: radiotherapy, skin reactions, skin care and wound care. 
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BAKGRUND 

Ungefär 60 000 människor drabbas varje år av cancer i Sverige, något fler män än 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2013). Mer än hälften av alla cancerpatienter får någon 

form av strålbehandling. Strålbehandling används i både kurativt (botande) och pal-

liativt (lindrande) syfte men också som tilläggsbehandling till kirurgi, cytostatikabe-

handling och/eller hormonbehandling (Faithfull, 2001). 

 

Strålbehandling är en specialitet som hanterar joniserande strålning för behandling 

av patienter med cancer. Redan 1895 upptäckte Wilhelm Conrad Röntgen jonise-

rande strålning och år 1906 beskrev Bergonié och Tribondeau sambandet mellan 

vävnaders tillväxtegenskaper och dess känslighet för strålning. Jonisation betyder 

bildning av elektriskt laddade partiklar och strålning är en form av energitransport 

(Zackrisson & Turesson, 2008). De strålkvaliteter som är vanligast och som används 

kliniskt är fotoner och elektroner. Fotoner alstras med hjälp av en röntgenapparat 

eller en accelerator. I dessa fall accelererar man elektroner till en viss energi mot ett 

slutmål, där de bromsas upp. Vid uppbromsningen bildas fotonstrålning. Elektron-

strålning skapas genom att fokusera de accelererade elektronerna till en stråle, utan 

att de träffar ett slutmål. Fotoner är elektromagnetisk strålning av samma natur som 

vanligt ljus men med högre energi (Zackrisson & Turesson, 2008). Strålbehandling 

brukar delas in i extern- och intern strålbehandling. Vid extern strålbehandling är 

strålkällan placerad utanför kroppen/patienten och vid intern strålbehandling är 

strålkällan placerad inuti kroppen/patienten (Jetne, 2003). I detta arbete har vi valt 

att fokusera på extern strålbehandling. 

 

 Vid kurativa behandlingar bestäms stråldosen av tumörhistologi, tumörvolym och av 

de biverkningar som är tolererbara. Vid palliativ behandling bestäms stråldosen uti-

från tumörvolym och symtomens art (Zackrisson & Turesson, 2008). Palliativ be-

handling används primärt inte för att förlänga livet utan syftar till att lindra de symp-

tom som sjukdomen ger och att höja patientens livskvalitet. Palliativ strålbehandling 

ges ofta mot smärtsamma skelettmetastaser och mot metastaser i exempelvis hjär-

nan, lymfkörtlar och i lungorna (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008). Det finns en 

skillnad i hur friska celler och cancerceller tolererar strålning. Cancerceller har inte 

samma förmåga som friska celler att laga de skador som strålningen orsakar på cel-

lernas arvsmassa, deoxiribonukleinsyra (DNA) (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008). 
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Vävnader med hög cellomsättning, exempelvis hudepitel, slemhinnor och benmärg, 

är mer strålkänsliga än annan vävnad och uppvisar stråleffekter och biverkningar 

tidigare. I vävnader med långsam cellomsättning, exempelvis nerv- och muskel-

vävnad, råder motsatt effekt, stråleffekten liksom biverkningar kommer senare 

(Jetne, 2003). 

 

Orsaken till hudreaktioner vid strålbehandling beror på skador på läderhuden (der-

mis) och överhuden (epidermis). Strålbehandlingen skadar cellnybildningen i basal-

cellerna och detta ger en obalans i nybildningen av celler och destruktionen av celler 

på hudytan. Det tar i medeltal ca 4 veckor att återbilda cellerna men vid strålbehand-

ling är denna cellnybildning försämrad (Archambeau, Pezner & Wasserman, 1995; 

Faithfull, 2001). Av de patienter som får strålbehandling i kurativt syfte drabbas upp 

till 90 % av dosberoende biverkningar från huden inom behandlingsområdet. Hudbi-

verkningarna uppstår vanligtvis inom 1-4 veckor in i strålbehandlingsperioden och 

sitter i under hela behandlingen och kräver cirka 2-4 veckors läkningstid efter avslu-

tad strålbehandling. Svårighetsgraden av biverkningarna går från en lätt rodnad och 

torr deskvamation (klåda och hudavflagning) till en mer allvarlig biverkan som våt 

deskvamation (öppna sår) och ulceration (Archambeau, Pezner & Wasserman, 1995; 

Salvo et al., 2010). Även klåda och sveda är vanliga symtom liksom ökad pigmente-

ring. Patienterna beskriver symtomen som en känsla av att ha bränt sig i solen 

(Varre, 2003). Kända faktorer som ökar risken för att utveckla hudreaktioner på 

grund av strålbehandling är (ordinerad) stråldos, strålvolym, högt Body Mass Index 

(BMI), om man är rökare eller har varit rökare eller om man samtidigt får kemoterapi 

(Glover & Harmer, 2014; McQuestion, 2011). Sena biverkningar i huden är framför-

allt vaskulära som till exempel telangiektasier, en utvidgning av de ytliga blodkärlen 

(Archambeau, Pezner & Wasserman, 1995; Faithfull, 2001). 

 

Hudvård relaterat till strålbehandling 

Hudreaktioner vid strålbehandling kan inte undvikas men med rätt omvårdnadsåt-

gärder kan man minska symtomen. Det är viktigt att inte orsaka skada på en redan 

skadad hud. Det finns ingen tydlig evidens kring hudvårdsbehandling och sårbehand-

ling relaterad till strålbehandling (Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008; Glover & 

Harmer, 2014). Det finns kunskapsbrister i hur hudreaktioner orsakade av strålbe-
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handling ska behandlas. Mycket av det material som är publicerat är baserat på hör-

sägen och gammal tradition (Faithfull, 2001). Författarna har funnit olika rekom-

mendationer beskrivna i läroböcker som är både svåra att förstå och motsägelsefulla. 

Degerfält, Moegelin & Sharp (2008) rekommenderar exempelvis att den behandlade 

huden inte ska utsättas för nötning av kläder exempelvis skavande sömmar och bh-

byglar. Huden bör tvättas med en mild och oparfymerad tvål samt smörjas regelbun-

det med mjukgörande oparfymerad lotion. Lotionen kan med fördel förvaras i kyl-

skåp då kylan från lotionen lindrar och kyler ner den rodnande och ibland värme-

ökade huden. Lotionen bör inte smörjas på direkt innan strålbehandlingen då detta 

eventuellt kan öka irritationen. Kortison i form av salva eller kräm bör undvikas. För 

att undvika infektion är en god handhygien viktig för både patienten, anhöriga och 

vårdpersonalen. Tejp bör undvikas inom det behandlade området då huden kan 

lossna när tejpen tas bort. Varre (2003) rekommenderar bland annat att huden bör 

skyddas från temperaturväxlingar och solbestrålning. Den strålbehandlade huden 

kan tvättas med ljummet vatten men man ska undvika tvål. Deodorant, parfym, 

rakvatten och parfymerade krämer ska inte användas för dessa gör huden mer ömtå-

lig. Rakning bör undvikas med rakhyvel om strålfältet inkluderar huvud och halsom-

rådet. Vid smärtor från huden kan koksaltomslag lindra. Det är bra att lufta huden en 

timme, patienten rekommenderas att ligga ner utan kläder med ett bomullslakan 

över sig. Bad i badkar eller i bassäng med klorerat vatten tolereras i början av be-

handlingen när huden fortfarande är hel men bör, på grund av infektionsrisken, und-

vikas då hudreaktioner uppstått. 

 

Sårbehandling relaterat till strålbehandling 

Att behandla en patient med akuta eller svårläkta sår är en utmaning som kräver tek-

nisk skicklighet och goda kunskaper om det normala och patologiska läkningsförlop-

pet. Vid torr- eller våt deskvamation efter strålbehandling tvättas såret dagligen med 

kranvatten eller koksaltlösning. Icke vidhäftande förband bör användas istället för 

tejp. Vid riklig sekretion kan absorptionsförband anläggas och dessa tas oftast bort i 

samband med strålbehandling. Icke vidhäftande silikonförband eller hydrogelpro-

dukter kan däremot sitta kvar. Förbanden bör bytas dagligen (Degerfält, Moegelin & 

Sharp, 2008). Senare forskning har visat att nytappat, kroppstempererat kranvatten 

är det bästa rengöringsmedlet för de flesta sår. Vattnet bör spolas i 1-2 minuter innan 
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det används till sårtvätt. Bästa effekt uppnås vid duschning av sår, undantaget sår 

som behandlas enligt steril rutin till exempel operationssår (Lindholm, 2012; 

Moscati, Mayrose, Reardon, Janicke & Jehle, 2007). 

 

Patientupplevelser av att ha sår 

I en kvalitativ studie av Mudge, Meaume, Woo, Sibbald och Price (2008) framgår det 

att den sårrelaterade smärtan negativt påverkar patienten och hennes möjlighet till 

att genomföra vardagssysslor och att smärtan minskade möjligheterna till att upp-

rätthålla normala sociala- och fritidsaktiviteter. Smärtan är alltid närvarande och 

svår att acceptera vilket begränsar patientens möjligheter till att utföra dagliga sysslor 

och kan leda till isolation. Livskvaliteten sänks av att ha ett sår som luktar illa, rinner 

och kräver dagliga omläggningar. För cancerpatienten kan tumörsåret (eller såret 

efter strålbehandlingen) bli en daglig påminnelse om sjukdomen (Lindholm, 2012). 

 

Egenvård 

Dorothea Orem menar i sin omvårdnadsteori att omvårdnadens mål är att hjälpa pa-

tienten till självständighet. Behovet av omvårdnad uppstår då egenvårdskapaciteten 

är mindre än vederbörandes egenvårdskrav. När egenvårdsbrist råder måste andra 

träda in, till exempel anhöriga, för att ta över personens egenvård. Professionell om-

vårdnad krävs då varken patienten eller den anhörige kan möta patientens omvård-

nadsbehov (Kirkevold, 2009). Hudbiverkningar i samband med strålbehandling kan 

inte undvikas och utgör ofta ett stort obehag för patienterna och det är viktigt att 

onkologisjuksköterskan kan ge råd och stöd till egenvård under behandlingsperioden 

och även efter avslutad behandling. Patienter som genomgår strålbehandling behöver 

råd om behandlingen samt hjälp att hantera biverkningar som uppkommer av be-

handlingen (SBU, 1998). Om en patient förstår att syftet med behandlingen är kurativ 

har patienten också lättare att acceptera de biverkningar och den smärta som är för-

knippad med strålbehandlingen (Varre, 2003). Mötena mellan onkologisjuksköters-

kan och patienten på en strålbehandlingsavdelning är ofta korta. Onkologisjukskö-

terskan bör vara insatt i patientens situation och ha reflekterat över vilka omvård-

nadsproblem som kan tänkas komma, annars riskerar mötet bli ytligt och otillräckligt 

(Degerfält, Moegelin & Sharp, 2008). 
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En grundläggande förutsättning för utövande av god vård är en bra kommunikation 

och interaktion mellan onkologisjuksköterskan, patienten och deras närstående. Pa-

tienten är beroende av information för att kunna vara delaktig och fatta viktiga be-

slut. Ju mer kunskaper patienten förfogar över om sin sjukdom och behandling desto 

bättre förutsättningar har de att fatta rätt beslut i olika situationer (Reitan, 2003). 

För att en patient ska känna trygghet och delaktighet i vårdprocessen är information 

en nödvändighet. Att vara informerad och känna delaktighet påverkar effekterna av 

behandling och rehabilitering positivt (Larsson, Palm och Rahle Hasselbalch, 2008). 

Vi vill därför undersöka vad som finns beskrivet i litteraturen angående hudvård och 

sårvård i samband med strålbehandling. 

 

SYFTE 

Att sammanställa och beskriva effekter av olika hudvårdsåtgärder och sårbehand-

lingar relaterat till strålbehandling. 

 

METOD 

En litteraturstudie (litteraturöversikt) är till skillnad från en systematisk litteratur-

studie en översikt över kunskapsläget inom ett omvårdnads- eller kompetensområde. 

Vid en litteraturstudie behövs ingen avgränsning till val av kvalitativa eller kvantita-

tiva artiklar och analysen är inte lika ingående som i en systematisk litteraturstudie. 

En litteraturstudie görs för att skapa överblick över ett avgränsat område, beskriva 

och sammanställa forskningsresultat, att få öva sig på ett strukturerat arbetssätt och 

för att kritiskt granska underlag inom ett ämnesområde (Friberg, 2012).  

 

I vår sökning hittade vi 11 kvantitativa artiklar som analyserades och ligger till grund 

för resultatet. Av de 11 artiklarna var 9 artiklar randomiserade kontrollerade studier 

(RCT) och 2 artiklar kontrollerade kliniska studier (CCT). En RCT studie anses ha 

högst bevisvärde och det bästa upplägget för att svara på frågan om vilken behandling 

som är effektivast (Forsberg & Wengström, 2013). Båda författarna läste alla artiklar-

na ett flertal gånger och artiklarna diskuterades tills vi kom till konsensus. Artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) (se 

bilaga 2). Av de analyserade artiklarna bedömdes 8 vara av bra kvalitet (alla RCT stu-

dier) och de övriga 3 av medel kvalitet (2 RCT studier och 2 CCT studier). De studier 
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vi valde var gjorda i Australien, Belgien, England, Nya Zeeland, Kanada, Kina (Hong 

Kong), Storbritannien, Sverige och USA. 

 

Sökmetoder 

Artiklarna till denna litteraturstudie söktes från databaserna CINAHL och PubMed. 

Vi valde CINAHL för att det är den största databasen inom vårt ämnesområde om-

vårdnad med referenser till över 3000 tidskrifter och PubMed för att den databasen 

innehåller material från hela det biomedicinska området med mer än 20 miljoner 

(2011) referenser (Karlsson, 2012). De sökord som användes var MeSH-termerna; 

radiotherapy, nursing, skin care, radiodermatitis, self care och skin cream. Vi an-

vände också termen, skin reactions, som inte är en MeSH-term. Vi började med några 

testsökningar för att se att vi fick några träffar och sökorden användes sedan enskilt 

och i olika kombinationer med den booleska termen AND för att hitta relevanta artik-

lar (se bilaga 1, tabell 1). 

 

Urval 

Inklusionskriterier var artiklar som hade en kvantitativ ansats och abstrakt publice-

rat. De skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 2005 – 2015, finnas i 

full text och vara peer reviewed. Att vi gjorde en begränsning i tid beror på att om-

vårdnadsforskningen har utvecklas snabbt. Exklusionskriterier var artiklar som sak-

nade abstrakt och artiklar som inte ansågs acceptabla utifrån vår kvalitetsgranskning. 

Urvalet av artiklar gjordes i tre steg. I det första steget valde vi artiklar där artikelns 

titel eller abstrakt bedömdes vara relevant för syftet (urval 1). I det andra steget 

gjorde vi en fördjupad läsning av abstrakt och resultat. De artiklarna som vi bedömde 

vara relevanta och vars resultat bäst svarade mot studiens syfte läste vi i sin helhet 

(urval 2). I det tredje och sista steget läste vi de artiklar som klarade vår kvalitets-

granskning (urval 3), (se bilaga 1, tabell 1). Artiklarna i denna litteraturstudie kvali-

tetsgranskades utifrån ett särskilt protokoll av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011), 

för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod (se bilaga 2) där vi tog hän-

syn till storleken på studien, bortfall, om studien var randomiserad och om det fanns 

någon kontrollgrupp. 
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Analys 

Båda författarna har läst igenom samtliga artiklar ett flertal gånger för att få en för-

ståelse av innehåll och sammanhang. Därefter identifierade vi likheter och skillnader 

vad gäller teoretisk utgångspunkt, metod, analys, syfte och resultat. Avslutningsvis 

gjorde vi en översikt av de analyserade artiklarna (se bilaga 3, tabell 2) De ingående 

artiklarnas resultat som svarade mot litteraturstudiens syfte samlades in och sam-

manställdes. Dessa har delats in i följande kategorier: fuktgivande- och mjukgörande 

krämer, naturläkemedel, steroider och förband- sårbehandling. Vi har också sam-

manställt huvudfynden i de ingående artiklarna i en tabell med kolumnrubriker; ka-

tegorier, produkter, skala, grad av hudförändring, studie (se bilaga 4, tabell 3). 

 

Forskningsetik 

Vi har valt artiklar som fått tillstånd från en etisk kommitté. Denna litteraturstudie är 

ett studentarbete på grundnivå som inte ska publiceras, därmed behövs det inte nå-

got godkännande från etikprövningsnämnd (Kjellström, 2012). Vanligtvis ges etiskt 

tillstånd först när Helsingforsdeklarationens forskningsetiska krav anses uppfyllda. 

Dessa krav omfattar bland annat att all medicinsk forskning måste följa etiska riktlin-

jer som främjar och garanterar respekten för alla människor och skyddar deras hälsa 

och rättigheter, att sårbara grupper och individer garanteras skydd och att all forsk-

ning måste vara frivillig och efter att de tillfrågade deltagarna har lämnat ett frivilligt 

informerat samtycke (WMA, 2013). 

 

Förförståelse 

Inom hermeneutiken som betyder tolkningskonst eller förståelselära, sysslar man 

med förståelse och hur man metodiskt måste gå till väga för att uppnå förståelse. För-

förståelse handlar om en förståelse som föregår förståelsen (Birkler, 2007). Förfat-

tarna är båda två sjuksköterskor med vidareutbildning inom onkologi och radiote-

rapi. Vi har båda mångårig erfarenhet av att möta patienter på en strålbehandlings-

avdelning. Vår förförståelse ligger i att vi har mött många patienter med hudbiverk-

ningar efter strålbehandling och därmed erhållit en insikt i hur detta påverkar patien-

ten i deras dagliga liv. 
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RESULTAT 

Vi identifierade 11 relevanta kvantitativa artiklar i vår databassökning, och de ligger 

till grund för vårt resultat i denna litteraturstudie (bilaga 3, tabell 2).  I de undersökta 

artiklarna och i resultaten används olika skalor för att beskriva graden av hudreakt-

ioner (se bilaga 5, tabell 4). I denna litteraturstudie bedöms hud och sårbehandling 

som verksam om hudreaktionen inte blir mer än 2 på RTOG- eller CTCAE skalan. De 

två skalor som nämns och används mest har vi valt att presentera mer ingående här 

nedan. 

 

RTOG-skalan (Radiation Therapy Oncology Group scoring system for acute radiation 

morbidity), (BRO, 2012). 

 

RTOG grad 0: Ingen synlig reaktion eller klåda. 

RTOG grad 1: Lätt hudrodnad, lindrig värmeökning och stramande känsla i 

  huden. Ibland klåda. 

RTOG grad 2a: Måttlig till kraftig hudrodnad, ibland med torr avfjällning 

  (deskvamation). 

RTOG grad 2b: Som 2a. Dessutom hudpartier med vätskande avfjällning, 

  ödem. 

RTOG grad 3: Kraftig hudrodnad. Vätskande avfjällning (våt  

  deskvamation) mer än 1,5 cm i diameter i hela området. 

RTOG grad 4: Sårbildning, vävnadsdöd och blödande hud. 

 

CTCAE-skalan (Common Terminology Criteria for Adverse Events), (NIH, 2010), fritt 

översatt av författarna. 

 

Grad 1:  Mild. Asymtomatisk eller milda symtom; kliniska eller 

  diagnotiska observationer endast; kräver ingen åtgärd. 

Grad 2:  Måttlig. Minimala-, lokala- eller icke- invasiva åtgärder 

  krävs. 

Grad 3:  Svår. Medicinskt allvarlig men som inte är direkt 

  livshotande, inte kräver sjukhusvård eller inte 

  förlänger eventuell sjukhusvistelse; invalidiserande. 

Grad 4:  Livshotande konsekvenser. Akuta åtgärder krävs. 
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Grad 5:  Död relaterat till biverkningar. 

 

Fuktgivande- och mjukgörande krämer 

Många studier har gjorts på olika mjukgörande och fuktgivande krämer i syfte att 

undersöka vilken kräm skulle kunna vara bättre än den andra. Det finns fåtal rando-

miserade studier vilka uttalar evidens för rekommendation av en kräm framför en 

annan. De flesta studier jämför en produkt med standardhudvård inom kliniken eller 

en produkt jämfört med placebo. Gosselin, Schneider, Plambeck och Rowe (2010) 

gjorde en prospektiv randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie av tre 

olika hudvårdsprodukter. Syftet med studien var att undersöka om någon av produk-

terna jämfört med placebo minskade förekomsten av hudbiverkningar genom profy-

laktisk användning hos patienter som genomgår strålbehandling mot bröstet. I stu-

dien ingick 208 patienter som skulle få strålbehandling över hela bröstet. Preparaten 

som jämfördes var Aquapore® salva(fet mjukgörande salva), Biafine® RE kräm (åter-

fuktande), RadiaCare™ gel (återfuktande) med placebo som var en spray av sterilt 

vatten. Patienterna instruerades att applicera produkten två gånger dagligen, varje 

dag, från den första dagen av strålbehandlingen till dess att behandlingen avslutades. 

Huden inspekterades veckovis med hjälp av RTOG skalan. Resultatet av studien vi-

sade att ingen av produkterna signifikant minskade incidensen av grad 2-4 på RTOG 

skalan jämfört med placebo (p=0,41). Ingen av produkterna kunde rekommenderas 

före den andra. Patienterna i denna studie fick också svara på frågor gällande appli-

cerbarheten av dessa olika preparat och patienterna i Biafine® gruppen var mest 

nöjda trots att det i denna grupp var flesta som fick mest hudreaktioner. 

 

I en studie av Censabella et al. (2014) jämfördes en hydroaktiv kolloidgel (Flamigel®) 

med Bepanthol® vilket är en lotion som innehåller dexpantenol (B5-vitamin). Studien 

var en retrospektiv studie där syftet var att utvärdera om en hydroaktiv kolloidgel 

minskade incidensen av våt deskvamation jämfört med dexpantenol. 483 patienter 

ingick i utvärderingen. Alla smorde dexpantenol kräm (Bepanthol®) från första strål-

behandlingsdagen tre gånger dagligen. Efter 11-14 dagar ersatte 216 patienter dex-

pantenol med hydroaktiv kolloidgel (Flamigel®) medan 267 patienter fortsatte med 

dexapantenol. Analysen av resultatet visar att incidensen av våt deskvamation var 

signifikant högre i dexpantenolgruppen (p=0,0001). Dessutom debuterade våt 
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deskvamation signifikant senare i hydroaktiv kolloid-gruppen jämför med dexapan-

tenol-gruppen. 

 

Naturläkemedel 

Patienter som går på strålbehandling idag är ofta välinformerade och inte främmande 

att pröva salva eller kräm innehållande naturläkemedel för att lindra och förebygga 

strålbiverkningar. I en tre-armad randomiserad studie ville Hoopfer et al. (2015) un-

dersöka om kräm innehållande aloe extrakt kunde minska hudbiverkningar jämfört 

med användning av placebo eller puder (baby puder eller majsstärkelse). Patienter 

randomiserades till tre grupper, aloe- placebo- eller pudergrupp. Placebogruppen 

använde en mjukgörande kräm, Aquatrix II, innehållande chitosan som är ett ämne 

från skaldjur. Krämerna skulle appliceras tre gånger dagligen under hela strålbe-

handlingsperioden samt en månad efter avslutad behandling. Pudret skulle applice-

ras under strålbehandlingsperioden och efter avslutad strålbehandling skulle delta-

garna sluta med pudret och börja smörja med Glaxal Base® kräm (återfuktande) un-

der en månad. Huden inspekterades veckovis under pågående strålbehandling samt 

en månad efter avslutad strålbehandling genom att använda en modifierad 10-gradig 

skala, Catterall skin scoring profile (CSSP). En sammanställning av mätvärdena gjor-

des och resultatet av denna visade ingen signifikant skillnad i förekomsten av hudbi-

verkningar mellan grupperna. Medelvärdet av maximala CSSP värdet var 6,27 för 

pudergruppen 6,96 för aloegruppen och 6,99 i placebogruppen. Studien visar att var-

ken aloekräm eller placebokräm minskar hudbiverkningar vid strålbehandling. För-

fattarna i studien förespråkar puder som hudvårdsråd under strålbehandling. 

 

Chan et al. (2014) gjorde en randomiserad dubbel-blind studie för att jämföra en ol-

jebaserad kräm innehållande allantoin (vallört) med vattenbaserad kräm. I denna 

studie randomiserades 174 patienter till två grupper och de instruerades att börja 

smörja vid det första strålbehandlingstillfället, två gånger dagligen, och tills dess att 

biverkningarna försvunnit. Data samlades in veckovis under strålbehandlingspe-

rioden samt under fyra veckor efter avslutad strålbehandling. I denna studie använ-

des Common Terminology Criteria for Adverse Events skalan (CTCAE, version 4) för 

att mäta hudbiverkningar. Chan et al. (2014) kunde visa att allantoinkrämen var sig-

nifikant mindre effektivt från vecka 5 och senare under strålbehandlingsperioden. 
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Fler patienter i allantoingruppen fick grad 2 eller högre hudbiverkningar enligt 

CTCAE skalan. Generellt verkar den vattenbaserade krämen vara mer fördelaktig. 

 

I studien av både Hoopfer et al. (2015) och Chan et al. (2014) hade man också under-

sökt graden av smärta, sveda och klåda. Hoopfer et al. (2015) använde en Likert skala 

(0-10) för att mäta graden av smärta, sveda och klåda Chan et al. (2014) använde 

däremot Brief Pain Inventory skalan (BPI 0-10) för att mäta smärta samt en nume-

risk analog skala (0-10) för att mäta klåda. Det fanns ingen skillnad i de båda studi-

erna mellan de olika krämerna då det gäller klåda och sveda. I studien av Hoopfer et 

al. (2015) fanns det inte någon statistisk skillnad i förekomst av smärta. I studien av 

Chan et al. (2014) gick det däremot att påvisa en statistisk signifikant skillnad där 9 

av 67 patienter i pudergrupper upplevde smärtan som hög jämfört med 21 av 72 i 

aloegruppen och 25 av 74 i placebogruppen (p=0,0163). 

 

I en studie av Sharp et al. (2012) jämfördes Calendula kräm (extrakt från ring-

blomma) med en vattenbaserad kräm (Essex®). Syfte med studien var att undersöka 

om Calendula kräm minskar risken för akuta hudbiverkningar vid strålbehandling. 

420 patienter randomiserades till studien. Patienterna instruerades att applicera 

krämerna inom strålbehandlingsområdet med start vid första behandlingstillfället 

samt två veckor efter avslutad strålbehandling. Patienternas hud inspekterades vid 

start av strålbehandling, vid sista behandlingstillfället samt 5-17 dagar efter avslutad 

behandling. Mätningar av hudbiverkningar gjordes med Radiation Therapy Oncology 

Group/The Organization for Research and Treatment of Cancer Acute Radiation 

morbidity Scoring Criteria (RTOG/EORTC scale). Resultatet av studien visade att det 

inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Antalet patienter 

med svår hudbiverkan >grad 2 på RTOG skalan vid återbesök efter avslutad behand-

ling var 23 % i Calendula gruppen och 19 % i Essexgruppen. I denna studie mättes 

också patienters upplevelse av smärta, klåda och sveda i behandlingsområdet. Patien-

terna rapporterade låga nivåer av hudrelaterade symptom och det fanns ingen statist-

isk signifikant skillnad mellan grupperna. 
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Steroider 

Akuta hudbiverkningar vid strålbehandling är en inflammatorisk hudreaktion. Korti-

kosteroider är därför mycket använda för motverkande av alla typer av inflammat-

ioner. I två randomiserade dubbel-blind studier, Miller et al. (2011) och Hindley et al. 

(2014), undersöktes effekten av 0,1 % mometasone furoate (MF) på akuta hudbiverk-

ningar hos patienter som får strålbehandling mot bröst eller bröstkorgsvägg. MF jäm-

fördes mot en mjukgörande placebokräm. Användningen av krämerna skulle påbör-

jas vid start av strålbehandlingen. 

 

I studien av Miller et al. (2011) randomiserades patienterna till att antingen smörja 

med MF eller en placebo kräm, Dermabase™. Patienternas hud undersöktes vid be-

handlingsstart av strålbehandlingen och veckovis under pågående behandling med 

hjälp av skalan Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, version 

3). Under två veckor efter avslutad strålbehandling förde patienter anteckningar om 

symptomupplevelser. Dessa anteckningar analyserades med hjälp av Skindex-16, 

CTCAE, Symptom Experience Diary och Skin Toxicity Assessment Tool. Skindex -16 

är en analog skala för att mäta symptom relaterade till hudbiverkningar. CTCAE 

Symptom Experience Diary är en självskattningsskala där patienten ska skatta allvar-

lighetsgraden av tecken på hud reaktioner (0-10). Skin Toxicity Assessment Tool är 

ett instrument för att mäta förändringar i huden och patientrapporterat obehag. 

Analysen av studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan dessa 

två grupper med hänsyn till hudbiverkningar (p=0,18). Däremot rapporterade pati-

enter i MF gruppen mindre obehag och sveda (p=0,02), mindre klåda (p=0,002) och 

mindre rodnad (p=0,003). 

 

Hindley et al. (2014) gjorde en liknande studie där Mometasone furoate (MF) jäm-

fördes med en mjukgörande kräm, Diprobase®. Patienternas hud undersöktes vid 

start av strålbehandling, veckovis under pågående behandling samt två veckor efter 

avslutad strålbehandling med hjälp av en modifierad skala, Radiation Therapy On-

cology Group (RTOG). Resultatet av studien visar att medelvärdet enligt RTOG var 

signifikant lägre för patienter i MF gruppen (p=0,046). Endast 4,8 % av patienterna i 

MF gruppen nådde 2,5 på RTOG-skalan (2,5 innebar en ojämn fuktig deskvamation 

med måttligt ödem) jämfört med 15,5% av patienterna i Diprobas® gruppen. Studien 

bekräftar tidigare studier att MF kräm signifikant minskar risken för biverkningar om 
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den appliceras på strålbehandlingsområdet under pågående behandling och efter av-

slutad behandling. 

 

Studien gjord av Ulff, Maroti, Serup och Falkmer (2013) visade att det finns en stat-

istisk signifikant skillnad i hudbiverkningar till fördel för gruppen som behandlades 

med steroidkräm (p=0,05). I denna studie randomiserades patienterna till tre grup-

per; Steroid grupp (Betnovat® + Essex®), två grupper med olika fuktgivande krämer, 

Essex® och Canoderm®. Krämerna skulle smörjas dagligen med start vid första strå-

behandlingstillfället till två veckor efter avslutad strålbehandling. Huden kontrollera-

des med RTOG-skalan. Grad 3 på RTOG skalan (kraftig hudrodnad, våt deskvamat-

ion) noterades hos 11 av 19 patienter son ingick i gruppen med fuktgivande krämer 

jämfört med 3 patienter av 24 som ingick i gruppen som använde Betnovat®/Essex® 

krämer. Patienternas subjektiva upplevelser av klåda, sveda och hudirritation gjordes 

av patienterna själva med hjälp av Visual Analogue Scale, VAS (10 cm skala där 

0=inga symptom och 10 värsta tänkbara symptom). Symptomen av klåda, sveda och 

irritation förvärrades i alla tre grupperna under strålbehandlingens gång. Det var 

dock en signifikant skillnad mellan steroidgruppen och grupperna som använde end-

ast de fuktgivande krämerna vid vecka 6 till fördel för gruppen som använde ste-

roid/Essex® krämer (p=0,048). 

 

Förband - sårbehandling 

Dermatit (hudinflammation) är en vanlig biverkning av strålbehandling. Trots före-

byggande åtgärder som användning av olika krämer, kan olika grader av sår för-

komma inom behandlingsområdet. För att undvika avbrott i strålbehandlingen behö-

ver onkologisjuksköterskan vara observant på hudreaktioner för att i tidigt skede 

vidta nödvändiga åtgärder. I en studie av Mak et al. (2005) undersöktes effekten av 

gentiana violett med icke-vidhäftande absorptionsförband och i studien av Gollins, 

Gaffney, Slade och Swindell (2008) undersöktes effekten och gentiana violett med 

hydrogelförband (2nd Skin®). Studien av Mak et al. (2005) var en prospektiv rando-

miserad kontrollerad studie. 146 patienter som fick strålbehandling över huvud-hals 

randomiserades antingen till gentianaviolettgruppen eller till absorptionsförbands-

gruppen. Patienterna instruerades hur de skulle tvätta såren hemma. Avseende me-
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diantiden för läkning visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. 

Mediantiden i båda grupperna var 14 dagar efter avslutad strålbehandling. 

 

I studien av Gollins et al. (2008) fann man en signifikant skillnad i medianläknings-

tiden. Denna studie var en randomiserad kontrollerad studie där man från början 

hade tänkt rekrytera 40 patienter som får strålbehandling mot huvud-hals och bröst. 

Patienterna randomiserades till en hydrogelförbandsgrupp och en gentianaviolett-

grupp. Rekryteringen avbröts vid 33 patienter då resultaten till förmån för hydrogel-

förbandgruppen var så tydliga för både patienter och personal. Medianläkningstiden i 

hydrogelförbandsgruppen var 12 dagar jämför med 30 dagar i gentianaviolettgrup-

pen. Gentianaviolett har traditionellt använts då den är enkel att applicera. Dock fär-

gar den av sig på kläderna, torkar ut huden och har i djurstudier visat sig vara carci-

nogen. 

 

I en mindre randomiserad klinisk studie gjord av Diggelmann et al. (2010) undersök-

tes den kliniska effekten av Mepilex® Lite-förband. 24 patienter som strålbehandla-

des mot bröstet ingick i studien. Interventionen startade då hudrodnad uppstod van-

ligtvis 10-14 dagar efter första strålbehandlingsdosen. Ytan av hudrodnad delades 

upp så ena halvan behandlades med en traditionell vattenbaserad kräm och den 

andra halvan med Mepilex® Lite-förband. Huden inspekterades tre gånger per vecka 

med hjälp av Radiation-induced Skin Reaction Assessment Scale (RISRAS). Denna 

skala skiljer sig från till exempel RTOG skalan genom att man förutom visuell in-

spektion även inkluderar en deltagarkomponent, som patienten själv fyller i, vilken 

ger värden gällande symptom som klåda, värk och sveda. Resultatet av studien visar 

att Mepilex® Lite förband signifikant minskar allvarlighetsgraden av hudbiverkningar 

jämfört med vattenbaserad kräm (p= <0,001). Områden behandlade med Mepilex® 

Lite hade en genomsnittlig ökning i RISRAS värden med 1,7 medan områden behand-

lade med kräm ökade med 2,4. 

 

DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att sammanställa och beskriva effekter av olika hud-

vårdsåtgärder och sårbehandlingar relaterat till strålbehandling. De flesta patienter 

som erhåller strålbehandling får under behandlingens gång eller efter avslutad strål-

behandling någon form av hudreaktion vilket kan ha en stor påverkan på deras liv. 
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Många studier är gjorda för att testa olika krämer i preventivt och i symptomlind-

rande syfte. Olika mätinstrument och skalor har använts i de granskade studierna 

vilket kan påverka tolkningen av resultaten. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet i vår litteraturstudie delades upp i fyra övergripande kategorier; fuktgi-

vande-och mjukgörande krämer, naturläkemedel, steroider och förband-

sårbehandling 

 

De hudkomplikationer som framkom i de artiklar som vi granskade var klåda, sveda, 

rodnad, torr och våt deskvamation. Sjuksköterskan ska ge information och stödja och 

undervisa patienten hur egenvård ska göras beroende på symptom. Sjuksköterskan 

bör se hela människan och beroende av symptom vägleda patienten i valet av olika 

behandlingsalternativ. I vårt resultat gjorde vi ingen skillnad på vilket områden på 

kroppen som strålbehandlingen gavs. Olika lokalisation har olika förutsättningar för 

läkning samt orsakar olika mycket obehag och besvär för patienten. Vi gjorde inte 

heller någon skillnad på män och kvinnor då förekomsten av biverkningar inte är be-

roende av kön. I vissa studier har patienter även fått kemoterapi innan strålbehand-

ling vilket kan påverka resultaten. 

 

Studierna som analyserades visade att en stor mängd olika hudvårdsprodukter an-

vänds idag för att förbygga uppkomsten av hudbiverkningar och för symptomlind-

ring. Olika produkter har jämförts med varandra eller jämförts med klinikens rå-

dande hudvårdsrekommendationer och inga signifikanta effekter mellan produkterna 

kan påvisas. Val av produkt som gel, salva eller kräm visar inte heller någon signifi-

kant skillnad med avseende till hudbiverkan däremot är produktens applicerbarhet 

viktig enligt patienterna (Gosselin, 2010). Vårt resultat visar att val av produkt kan 

ske i samråd med patienten för att tillsammans komma fram till lämplig hudvårdsin-

sats samt att patienter kan ges en möjlighet att kombinera olika preparat som till ex-

empel en återfuktande kräm med en kräm innehållande aloeextrakt, som anses ha en 

svalkande effekt. För att patienten ska kunna göra sin egenvård krävs att patienten 
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får information och kunskap om de olika alternativen samt att informationen är evi-

densbaserad. 

 

I Sharp et al. (2012) studie på 420 bröstcancerpatienter som fick strålbehandling vi-

sar resultatet att effekten av de olika hudkrämerna samt de inrapporterade låga gra-

der av hudrelaterade biverkningar kan ha påverkats av att antalet rökare var relativt 

lågt. Enligt Sharp, Johansson, Hatschek och Bergenmar, (2013) ökar rökning under 

pågående strålbehandling risken för allvarliga hudbiverkningar. Detta resultat stöds 

även i andra studier. Pignol et al. (2014) studie på 257 patienter visar att hudbiverk-

ningar fördubblades för rökare. Rökning visade sig vara en signifikant riskfaktor för 

allvarlig våt deskvamation och smärta. 

 

I vårt resultat fanns tre studier som jämförde steroid kräm (0.1%) med mjukgörande 

kräm (Miller et al., 2011; Hindley et al., 2014; Maroti, Serup och Falkmer, 2013). I 

dessa studier fanns signifikanta skillnader till fördel för steroidkrämen. Författarna 

till alla tre artiklar förespråkar användning av steroidkräm under strålbehandling 

samt två veckor efter avslutad behandling för att minska uppkomsten av hudbiverk-

ningar. Kortisonkrämer kan orsaka en förtunning av huden vid långvarig användning 

men användning under strålbehandlingsperioden och ett par veckor efter avslutad 

strålbehandling innebär en period på maximalt 8 veckor och anses inte utgöra någon 

risk för detta. Sammanfattningsvis visar dessa studier att lokal behandling med en 

potent steroid vid strålbehandling av bröst och bröstkorgsvägg borde rekommende-

ras i avsikt att få kontroll på akuta hudbiverkningar. Dessa krämer ska enligt studier-

na påbörjas vid start av strålbehandling då huden kan reagera redan efter första 

strålbehandlingstillfället och användas endast under en begränsad period av sju 

veckor. Vår litteraturgenomgång visar att det finns statistiskt signifikanta resultat till 

förmån för användning av lokal steroid under strålbehandlingsperioden. Idag råder vi 

inte patienter till användning av steroidkrämer utan en läkarbedömning men resulta-

tet av vår studie skulle kunna ändra på denna rutin. 

 

Trots förebyggande åtgärder kan olika grader av sår förekomma inom strålbehand-

lingsområdet.  Onkologisjuksköterskan bör vara uppmärksam på detta och vara ob-

servant på hudreaktionerna för att i tidigt skede vidta nödvändiga åtgärder. Studier 

är gjorda på olika absorptionsförband och jämförelser har gjorts med gentiana violett 
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och dessa visar att absorptionsförband anses vara fördelaktigare för att de skyddar 

mot extern kontaminering och därmed minskar risken för infektioner. Diggelmann et 

al. (2010) gjorde en studie med Mepilex® Lite förband som visade att patienter som 

använde förbandet och lät det sitta på under strålbehandlingen hade en signifikant 

minskning av hudreaktioner jämfört med dem som använde vattenbaserad kräm. 

Resultatet stöds av en randomiserad kontrollerad studie som gjordes på 74 bröstcan-

cerpatienter. Behandlingsområdet indelades i två halvor, där den ena halvan 

 behandlades med Mepilex® Lite och andra halvan med vattenbaserad kräm (Pater-

son et al, 2012) Liknande resultat kunde påvisas i en studie gjord av Zhong, Tang, Hu 

och Feng (2013) där läkningstiden var signifikant kortare hos patienter som använde 

Mepilex® Lite förband. Den mekaniska nötningen vid daglig omläggning av förband 

inom strålbehandlat område kan i sämsta fall negativt påverka huden mer än att ett 

tunt förband ligger kvar. En stor fördel med detta förband är att det kan sitta på un-

der själva strålbehandlingen utan att det finns risk för ökad stråldos i huden av strål-

behandlingen. Patienterna kan själva byta till nytt förband då det gamla lossnar eller 

är smutsigt. Mer forskning behövs för att undersöka profylaktiska fördelar med dessa 

förband. 

 

Samhälleliga aspekter 

Vården av patienter med sår utgör en betydande del av hälso- och sjukvården budget. 

Mellan 50-70% av distriktsjuksköterskornas tid läggs på sårbehandling och mellan 

25-50% av sängarna inom slutenvården upptas av patienter med sår. Om läkningsti-

den kan förkortas minskar också kostnaderna för vården. Trots att dyra förband an-

vänds så är det tiden till sårläkning som är avhörande och som drar de största kost-

naderna i form av personal och lokaler (Lindholm, 2012).  

 

European Wound Management Association, EWMA har utvecklat ett utbildningspro-

gram speciellt riktad till sjuksköterskor (EWMA, 2015). Förhoppningen med detta 

program är att standardisera europeiska sårbehandlingsutbildningar. Med hänsyn till 

folkhälsan och de ekonomiska aspekterna som sårkomplikationer kan orsaka är det 

viktigt att investera i utbildningar i sårbehandling (Sen et al., 2009). 
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Sedan slutet av 50-talet har antalet cancerfall ökat vilket kan förklaras i att befolk-

ningen blir äldre men också i att många cancerdiagnoser blir vanligare. De vanligaste 

cancerformerna i Sverige är prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor 

som båda utgör cirka en tredjedel av alla cancerfall hos män respektive kvinnor. År 

2011 var ca 65 % av de drabbade 65 år eller äldre. Det visar att 45 % av alla cancer-

sjuka är yngre än 65 år (Cancerfonden, 2013). En ökande andel av befolkningen väljer 

att arbeta efter 65 års ålder (Statistiska Centralbyrån, 2012). Många av patienterna 

som får strålbehandling har en önskan att kunna jobba under behandlingsperioden 

och för att möjliggöra detta är onkologsjuksköterskans stöd och hjälp mycket viktigt. 

För att säkerställa att patienten fått med sig kunskap om egenvård bör information 

kompletteras med skriftlig information som patienten kan ta till sig då hen anser sig 

redo att motta information i sin helhet. 

 

Betydelse för omvårdnad 

När patienten ges verktyg och instruktioner för att klara av sin egenvård minskar be-

lastningen på hälso- och sjukvården, resurser frigörs och kostnaderna minskar. 

 

Enligt Dorothea Orems omvårdnadsteori är omvårdnadens mål att så långt som möj-

ligt hjälpa patienter till självständighet i hälsorelaterade aktiviteter (egenvård). Om-

vårdnaden består i att förstärka patientens förmåga att utöva egenvård och att ta över 

utförandet av nödvändiga egenvårdaktiviteters som patienten själv eller hans närstå-

ende inte förmår utföra. Orem anser att omvårdnadens metoder går ut på att kom-

plettera egenvården (Kirkevold, 2009). Dorothea Orems egenvårdsteori kan delas in i 

tre olika teorier som tillsammans bildar en generell teori om omvårdnad, den om 

egenvård, den om egenvårdsbrist och den om omvårdnadssystem. Egenvårdsteorin 

som vi fokuserar på här byggs upp kring tre begrepp som är centrala; egenvård, egen-

vårdsbehov och egenvårdskrav. 

 

 Egenvård definieras som utförande av aktiviteter som individen själv tar ini-

tiativ till och utför för sin egen skull för att upprätthålla liv, hälsa och välbefin-

nande. 
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 Egenvårdsbehov definieras som formulerade insikter om handlingar som 

måste utföras av eller för en person som man vet eller förmodar är nödvändiga 

för personens funktion och utveckling som människa. 

 Egenvårdskrav definieras som summan av de egenvårdsaktiviteter som måste 

utföras för att tillgodose individens egenvårdsbehov. 

 

Orem menar att egenvården är beroende av individens, i detta fall patientens, men-

tala, psykologiska och fysiska egenskaper. Huvudtesen i Orems teori är att människor 

har den förmåga och motivation som krävs för målinriktade handlingar för att främja 

hälsa, förebygga sjukdom och motverka sjukdom. Då egenvårdskraven överstiger in-

dividens förmåga blir det omvårdnadens ansvar att kompensera denna brist. Om-

vårdnadsåtgärderna ska leda till att individen eller den anhörige ges verktyg att åter-

vinna sin egenvårdskapacitet. Orem talar om egenvårdskapacitet som en komplex 

inlärd förmåga att tillgodose de egna behoven av vård. Egenvårdskapaciteten utveck-

las spontant genom egna erfarenheter av egenvård men också genom instruktioner 

från andra (Kirkevold, 2009). 

 

Onkologisjuksköterskan har en viktig roll i omhändertagandet av patienterna under 

deras tid på strålbehandlingen i att minska och lindra biverkningar. Att kunna utföra 

en säker behandling med god omvårdnad under den korta tid patienterna är på en 

strålbehandlingsavdelning kan vara utmanade med den tidpress som oftast är närva-

rande. Då patienterna är på strålbehandlingsavdelningen endast korta stunder varje 

dag så måste den mesta av hudvården skötas av patienterna själva. 

Onkologisjuksköterskan ska i enlighet med Orems omvårdnadsteori vägleda och 

stödja patienterna och motivera dem till att själv utföra egenvården. Då patienten 

saknar förmåga till egenvård ska sjuksköterskan hjälpa patienten att återvinna sin 

egenvårdskapacitet. Egenvårdsåtgärdena måste vara evidenta, lätta att förstå och 

rimliga för att öka följsamheten. Som författarna skriver i bakrunden är den inform-

ation som finns i läroböcker om hud- och sårvård vid strålbehandling ofta svår att 

förstå, motsägelsefull och full av antaganden som saknar evidens. Råden måste vara 

rimliga och genomförbara för att patienten ska förstå vikten av följsamhet till de råd 

som ges. 

 



 

20 

Patienten bör redan innan hudreaktionerna uppstår ges råd om vad de kan förvänta 

sig och hur de ska sköta den strålbehandlade huden. Egenvårdsåtgärder kan diskute-

ras redan vid första besöket på strålbehandlingsavdelningen. Man bör utgå från pati-

entens egna erfarenheter av hudvård och fråga vilka hudvårdsprodukter de använder 

redan idag och diskutera utifrån detta. Då studier visar att det inte finns evidens för 

att rekommendera någon specifik kräm till förmån för en annan bör val av hudvård-

behandling göras i samråd med patienten och baseras på patientens egna erfarenhet-

er av hudvård. Onkologisjuksköterskan bör vara neutral vad gäller råd om hudvårds-

produkter och inte favorisera någon produkt eller märke. Onkologisjuksköterskan 

bör också ta i beaktande krämer och salvors applicerbarhet samt kostnader innan hen 

rekommenderar en specifik kräm. I Gosselin et al. (2010) studie har man frågat pati-

enterna om deras upplevelse av att använda de olika krämerna. Enligt denna studie 

var krämens konsistens viktig och krämer som var lätta att applicera fördrogs framför 

feta krämer som upplevdes som kladdiga och fastnade på kläder. 

 

I studien av Lindahl, Norberg och Söderberg (2005) poängterades värdet av att se 

patienten bakom såret och ta hänsyn till hela människan och inte endast kroppen. 

Sjuksköterskan kan förbättra patientens liv genom att ge tröst som får patienten att 

känna sig ren trots vätskande sår. Då patienten känner genuin tröst och känner sig 

hel som människa kan de återta kontrollen och se livet bakom såret vilket gör en stor 

skillnad i deras liv. 

 

Patienterna som ska få strålbehandling bör också upplysas om att rökning kan vara 

en faktor som ökar risken för allvarliga hudbiverkningar. Sharp, Johansson, 

Hatschek och Bergenmar (2013) kunde i en studie visa att rökning under pågående 

strålbehandling fördubblade risken att utveckla allvarliga hudbiverkningar jämfört 

med de som inte rökte. Onkologisjuksköterskan har även här en viktig roll i att upp-

munta och stödja patienter till att sluta röka och få dem att inse att rökstopp under 

strålbehandlingen kan vara det bästa beslutet patienter kan göra för att minska risken 

för allvarliga hudbiverkningar. Vi har på onkologiska kliniken på Karolinska Univer-

sitetssjukhuset flerårig erfarenhet av att hjälpa patienter till rökstopp med ett sjuk-

sköterskelett interventionsprogram (Sharp och Tishelman, 2005). Denna rökstopps-

mottagning har framförallt vänt sig till patienter med huvud och halscancer men 

skulle mycket väl kunna erbjudas till fler patienter om resurser tilldelades. Detta för-
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hållningssätt ligger i linje med Dorothea Orems omvårdnadsteori som bland annat 

beskriver omvårdnad som en kompensatorisk stödverksamhet som sätts in då patien-

ten eller dess anhöriga saknar förmåga till att utföra hälsofrämjande åtgärder. Om-

vårdnad är ett komplement till medicinsk behandling (Kirkevold, 2009). 

 

Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De Blaeser och Gastmans (2009) beskriver i en studie 

att bra sjuksköterskor gör skillnad i vården av patienter med cancer. Sjuksköterskor 

som vill ge en god vård måste vara öppna för patientens förväntningar, uppfattningar 

och önskningar som alla utgör viktiga källor till kunskap som kan vägleda sjukskö-

terskor genom sin praktik. Studiedeltagarna, patienterna, vill att deras sjukskörers-

kor ska vara kunniga, skickliga och ha förmågan att integrera sina färdigheter och 

samtidigt främja enskilda relationer (Rchaidia et al., 2009). Sjuksköterskor har ett 

stort inflytande på att förhindra eller minimera symptom och komplikationer. Att 

vårdas av yrkesskickliga sjuksköterskor leder till känslor av optimism, förtroende, 

hopp, stöd, bekräftelse, säkerhet och tröst (Rchaidia et al., 2009). 

 

Forskningsetisk diskussion 

Forskningsetiken finns för att värna allt liv och försvara människors grundläggande 

värde och rättigheter etiken ska bygga på respekt för människan, en vilja att ta alla på 

allvar, på självbestämmande och på frihet (Kjellström, 2012). All forskning som görs 

där patienter deltar måste utföras med stor respekt för den enskilda individen och 

styrs av nationella lagar och etiska principer. Helsingforsdeklarationen deklarerar att 

allt deltagande i forskning ska vara frivilligt, att alla deltagare måste vara informe-

rade och att integriteten alltid måste respekteras. Alla deltagare ska också ha rätt att 

avstå och rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan att drabbas av sämre vård 

eller negativ särbehandling. Forskaren ska alltid inhämta deltagarens informerade 

samtycke (WMA, 2013). Belmontrapporten är ytterligare en etisk plattform som 

stadgar att forskning ska utföras med respekt för personers autonomi, alltid göra gott 

och värna rättviseprincipen (Kjellström, 2012). 

 

Båda författarna har läst samtliga artiklar i resultatet ett flertal gånger och båda har 

aktivt deltagit i analysen och i sammanställningen av resultatet. Alla våra artiklar har 

fått ett godkännande från en etisk kommitté vilket var ett krav från oss. Vi har i vår 
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litteraturstudie varit hederliga och ärliga och i alla avseenden objektiva så långt det är 

möjligt. Vi har inte undanhållit eller utelämnat något resultat. Referenslistan är kor-

rekt uppställd enligt APA-systemet och är en hjälp för läsaren till att kontrollera vårt 

resultat och till fördjupad läsning. För att lättare se vilka artiklar som ingår i resulta-

tet har vi markerat dessa med (*) i referenslistan. 

 

Metoddiskussion 

Sökningarna gjordes i CINAHL och i PubMed som är de största databaserna inom 

vårt ämnesområde. Efter en del testsökningar enades vi om att använda MeSH-

termerna; radiotherapy, nursing, skin care, radiodermatitis, self care och skin cream 

samt termen skin reactions som inte är en MeSH-term. Sökningar gjordes med en-

skilda termer och i olika kombinationer med den booleska termen AND. De artiklar 

som inkluderades var fulltextartiklar med en kvantitativ ansats, som hade ett ab-

strakt, var peer reviewed, skrivna på engelska och publicerade mellan 2005 – 2015 

och med en etisk diskussion. De artiklar som exkluderades var de artiklar som sak-

nade abstrakt och som inte klarade vår kvalitetsgranskning. Som exempel på studier 

som inte klarade vår kvalitetsgranskning var studier med stort bortfall eller studier 

som saknade en etisk diskussion. Vi valde enbart artiklar med kvantitativ ansats då 

litteraturen rekommenderar att man vid ett examensarbete avgränsar sig till en typ 

av artikel (Rosén, 2012). Vid sökningarna fick vi en hel del dubbelträffar och dubblet-

terna valdes följaktligen bort. Ett par artiklar valdes också bort då de inte fanns till-

gängliga kostnadsfritt. Författarnas ovana att läsa vetenskapliga artiklar på engelska 

kan också ha begränsat oss i vår sökning, i vårt urval och i vår tolkning av resultatet. 

 

Generellt så kan man säga om alla studierna att de har en svaghet i att man tagit väl-

digt lite hänsyn till behandlingsteknik och stråldoser till huden. Valet av strålslag, 

fotoner eller elektroner, val av strålenergi, val av stråldos och fraktioneringsdos 

(stråldos/dag) spelar en inte allt för obetydlig roll i utvecklande av hudreaktioner. 

Detta bortser man ifrån men man nämnder det som en svaghet i några av studierna. 

 

En annan sak som författarna såg är att man bedömer hudreaktioner efter många 

olika skalor vilket gör det svårt att jämföra resultaten. De skalor som används mest är 

RTOG-skalan i olika modifierade versioner och CTCAE-skalan men man använder 
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också andra skalor såsom RISRAS-, STAT- och skindex-16 skalan. För att kunna jäm-

föra resultaten är det en fördel om man använder samma mätinstrument. 

 

Av de 11 undersökta artiklarna var 8 studier som endast inkluderade kvinnor som 

genomgick strålbehandling för bröstcancer och de övriga 3 inkluderade även andra 

diagnoser och patienter av båda könen. Studiernas resultat är överförbara till både 

kvinnor och män då förekomsten av biverkningar orsakade av strålbehandling inte är 

beroende av kön. 

 

Konklusion 

Att genomgå strålbehandling påverkar patienter på många olika sätt där olika grader 

av hudreaktioner kan bidra till smärta, obehag, klåda och sveda och därmed påverka 

det dagliga livet och patienters livskvalitet. Resultatet visar att det inte finns skäl till 

att rekommendera den ena fuktgivande/mjukgörande krämen framför den andra 

som åtgärd för prevention. Det är också viktigt att vi som onkologisjuksköterskor inte 

favoriserar någon produkt före någon annan när det saknas evidens för detta. 

 

Studier visar att användning av lokal behandling med steroider skulle kunna rekom-

menderas i avsikt att få kontroll på akuta hudbiverkningar samt lindra symtom som 

klåda och sveda. Onkologisjuksköterskan bör vara medveten om evidensläget när 

hudvårdprodukter rekommenderas samt vara uppmärksam på faktorer som kan på-

verka hudreaktioner som till exempel rökning. Det är viktigt att alla sjuksköterskor 

ger samstämmig information angående rökning. 

 

Ny strålbehandlingsteknik, där stråldosen till normalvävnad kan minskas har under 

de senaste åren utvecklats vilket kan minska förekomsten av hudreaktioner samt all-

varlighetsgraden av dessa. Följsamhet till rådande hudvårdsrekommendationer är 

viktig då nya behandlingstekniker ska utvärderas. Mer forskning behövs i framtiden 

då biverkningar av strålbehandling förorsakar stort obehag för patienter. 

 

Idag finns det en strategi till att införa individuella vårdplaner för cancerpatienter. I 

denna vårdplan ingår delar som handlar om egenvård, rehabilitering och symptom-

lindring under olika delar av patientprocessen. En individuell vårdplan kan bidra till 
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att patienter och närstående blir delaktiga i den utsträckning de önskar och få indivi-

duellt anpassad information (RCC, 2014). 

 

Utifrån resultatet av denna litteraturstudie ville vi skaffa oss en uppfattning om vilka 

hudvårdsråd som ges till patienter under pågående strålbehandling och efter avslutad 

strålbehandling och finna evidens för de omvårdnadsåtgärder vi erbjuder patienter-

na. Att vidta de bästa möjliga åtgärderna att hjälpa patienterna med råd till hudvård 

samt stöd vid hudreaktioner och vara lyhörd för patientens önskningar kan onkologi-

sjuksköterskan möjliggöra att patienter kan fortsätta arbeta under strålbehandlings-

tiden. 

 

De skriftliga och muntliga hudvårdsråd vi ger på strålbehandlingsavdelningen på Ka-

rolinska universitetssjukhuset idag är att man ska tvätta den behandlade huden med 

en mild tvål och vatten och klapptorka huden. Vi rekommenderar patienterna att 

smörja huden regelbundet med valfri oparfymerad hudlotion samt undvika att 

smörja huden direkt innan varje behandling. Så länge huden inte är sårig kan en 

oparfymerad deodorant användas. Löst sittande behå som inte har skavande sömmar 

eller byglar rekommenderas på vår avdelning. Vår litteraturgranskning visar att de 

skriftliga råd vi har i våra stödjande dokument stämmer bra överrens med de resultat 

vi kommit fram till i vår studie. 
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      Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  □ RCT □ CCT (ej randomiserad) 

   □ Multicenter, antal center: 

   □ Kontrollgrupp/er 

Patientkaraktäristika  Antal: 

   Ålder: 

   Man/kvinna: 

 

Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner  □ Ja □ Nej 

Intervention: 

Vad avsåg studien att studera? Det vill säga vad var dess primära respektive sekundära 

effektmått: 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej 

Representativt urval?   □ Ja □ Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som 

de randomiserades till?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod?   □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?   □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla?   □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart?  □ Ja □ Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning): 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Bra □ Medel □ Hög 

Kommentar: 

Granskare sign: 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet 

Typ 

Censabella, S., 

Claes, S., 

Orlandini, M., 

Braekers, R., 

Thijs, H., 

Bulens, P. 

 

2014 

 

Belgien 

Retrospective study 

of radiotherapy-

induced skin reac-

tions in breast can-

cer patients: Re-

duced incidence of 

moist desquama-

tion. With a hydro-

active colloid gel 

versus dexapan-

thenol. 

To compare the 

efficacy of two 

topical agents, a 

dexphantenol 

cream vs a hy-

droactive colloid 

gel combining 

absorbing and 

moisturising 

properties, in 

preventing MD in 

breast cancer 

patients. 

En retrospektiv två-

armad studie. 

Den ena gruppen smörjde 

den strålbehandlade hu-

den med dexphantenol 

kräm (Dex-grupp) tre 

gånger dagligen under 

hela strålbehandlingspe-

rioden. Den andra grup-

pen smörjde den strålbe-

handlade huden med 

dexphantenol kräm tre 

gånger dagligen i 11-14 

dagar därefter bytte dom 

till hydroactive colloid gel 

(Dex/hyd-grupp) som 

smörjdes tre gånger per 

dag under den resterande 

strålbehandlings period.  

 

483 

Dex-grupp: 267. 

Dex/hyd-grupp : 216. 

Det finns en signifi-

kant skillnad mellan 

grupperna. De som 

ingick i Dex/hyd-

gruppen halverade 

risken för strålorsakad 

våt deskvamation hos 

bröstcancerpatienter. 

Medel 

CCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Chan, R. J., 

Mann, J., 

Tripcony, L., 

Keller, J., 

Cheuk, R., 

Blades, R., 

Keogh, S., 

Poole, C., 

Walsh, C. 

 

2014 

 

Australien 

Natural oil-based 

emulsion contain-

ing allantoin ver-

sus aqueous cream 

for managing radi-

ation- induced skin 

reactions in pa-

tients with cancer: 

A phase 3, double-

blind, randomized, 

controlled trial. 

To investigate the 

effects of a natural 

oil-based emulsion 

containing allantoin 

versus aqueous 

cream for preventing 

and managing radia-

tion-induced skin 

reactions. 

En fas 3, dubbel blind, randomi-

serad kontrollerad studie. 

Deltagarna blev randomiserade 

till två grupper där grupp 1 fick 

den oljebaserade krämen med 

allantoin och grupp 2 fick den 

vattenbaserade krämen. Delta-

garna instruerades att smörja 

huden 2 gånger per dag från be-

handlingsstart till dess av biverk-

ningarna avtagit. Kontroller av 

huden gjordes vid start av be-

handlingen (baseline) och 1 gång 

per vecka under behandlingen 

samt 1 gång per vecka i 4 veckor 

efter avslutad behandling.  

 

174 

Grupp 1: 89 (1) 

Grupp 2: 85 

 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan den olje-

baserade emuls-

ionen med allan-

toin i jämförelse 

med den vatten-

baserade krämen 

vecka 1-5.  

Bra 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvali-

tet 

Typ 

Diggelmann, K. V., 

Zytkovicz, A. E.,  

Tuaine, J. M., 

Bennett, N. C.,  

Kelly, L. E. 

Herst, P. M. 

 

2010 

 

Nya Zeeland 

Mepilex® Lite 

dressings for 

the manage-

ment of radia-

tion-induced 

erythema: a 

systematic in-

patient con-

trolled clinical 

trial. 

To investigates 

the clinical effi-

cacy of Mepilex® 

Lite dressings in 

reducing radia-

tion-induced 

erythema in 

women with 

breast cancer. 

En kontrollerad icke 

randomiserad studie.  

Alla kvinnor som ge-

nomgick strålbehandling 

för bröstcancer under 

perioden juni 2008 till 

maj 2009 screenades till 

att delta i studien, ex-

klusive de som genom-

gått radikal mastektomi 

eller tidigare var strå-

lade mot samma om-

råde. 

 

28 (4) Det fanns en signifi-

kant. De hudområden 

som lagts om med 

Mepilex® Lite visade 

en signifikant mindre 

utbredning av strål-

ningsorsakad erytem 

jämfört med icke om-

lagd hud. 

Medel 

CCT 

 

Gollins, S., 

Gaffney, C., 

Slade, S., 

Swindell, R. 

 

2008 

 

England 

 

RCT on gentian 

violet versus a 

hydrogel 

dressing for 

radiotherapy-

induced most 

desquamation. 

To compare 

gentian violet to 

a hydrogel 

Dressing. 

En randomiserad kon-

trollerad studie. 

Deltagarna randomise-

rades till att använda 

gentiana violett eller 

hydrogelförband (2nd 

Skin, Spenco). 

33 

Gentiana grupp: 19 (3). 

Hydrogelgrupp: 14. 

Det fanns en signifi-

kant skillnad i median 

läkningstid. Läknings-

tiden i gentiana 

gruppen var 30 dagar 

och i hydrogelgrup-

pen 12 dagar. 

Medel 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet 

Typ 

Gosselin, T. K., 

Schneider, S. M., 

Plambeck, M. A., 

Rowe, K. 

 

2010 

 

USA 

A prospective 

randomized, 

placebo-

controlled skin 

care study in 

women diag-

nosed with 

breast cancer 

undergoing 

radiation ther-

apy. 

To compare the ef-

fectiveness of three 

different skin care 

products versus a 

placebo in reducing 

the incidence of radi-

ation therapy-

induced skin reac-

tions prophylacti-

callly. 

En prospektiv randomiserad, 

dubbel blind, placebo kon-

trollerad studie. 

Deltagarna randomiserades 

till 4 grupper placebo (spray 

av sterilt vatten), Aquaphor 

(salva), Biafine® RE (kräm), 

RadiaCareTM (gel) 

Patienterna instruerades att 

starta studien den första 

strålbehandlingsdagen, De 

ombads smörja huden 2 

gånger per dag, varje dag 

till dess att behandlingen 

var avslutad. 

 

208 

Grupp 1-3: vardera 53. 

Grupp 4, placebo: 49. 

Ingen av 

produkterna 

var bättre än 

placebo. 

Bra 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet 

Typ 

Hindley, A., 

Zain, Z.,  

Wood, L., 

Whitehead, A., 

Sanneh, A., 

Barber, D., 

Hornsby, R. 

 

2014 

 

Storbritannien 

Mometasone 

fuorate cream 

reduces acute 

radiation derma-

titis in patients 

receiving breast 

radiation thera-

py: results of a 

randomized trial. 

To confirm the bene-

fit of mometasone 

fuorate (MF) in pre-

venting acute radia-

tion reactions, as 

shown in a previous 

study (Boström et al., 

Radiother Oncol 

2001;59:257-265). 

En randomiserad dub-

bel blind studie. 

Deltagarna randomise-

rades två grupper, MF-

grupp och diprobase-

grupp (uppmjukande 

kräm) grupp. 

Deltagarna uppmana-

des att börja smörja 

den strålbehandlade 

huden redan från dag 

ett av strålbehandling-

en och fortsätta i fem 

veckor. 

 

120 

MF-grupp: 62 

Diprobasegrupp: 58 

Det fanns en signifi-

kant skillnad i före-

komsten av strål-

ningsorsakad derma-

tit till fördel för MF-

gruppen. 

Bra 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bort-

fall) 

Resultat Kvali-

tet 

Typ 

Hoopfer, D., 

Holloway, C., 

Gabos, Z., 

Alidrisi, M., 

Chafe, S., 

Krause, B., 

Lees, A., 

Mehta, N., 

Tankel, K., 

Strickland, F., 

Hanson, J., 

King, C., 

Ghosh, S.,  

Severin, D. 

 

2015 

 

Kanada 

 

Three-arm ran-

domized phase 

III trial: quality 

aloe and placebo 

cream versus 

powder as skin 

treatment during 

breast cancer 

radiation thera-

py. 

To test the efficacy 

of quality-tested 

aloe extract in re-

ducing the severity 

of radiation-

induced skin injury 

and, secondarily, to 

examine the effect 

of a moist cream 

versus a dry pow-

der skin care regi-

men. 

En trearmad randomiserad, dubbel 

blind, fas tre studie. 

Deltagarna randomiserades till en 

av tre grupper, aloekräm grupp, 

placebo grupp och kontroll grupp 

(puder antingen ett babypuder eller 

majsstärkelse + Glaxal bas kräm). 

Deltagarna i aloegruppen och pla-

cebogruppen uppmanades att 

smörja in krämerna tre gånger dag-

ligen under hela strålbehandlingspe-

rioden och upp till en månad efter 

avslutad behandling. Deltagarna i 

kontrollgruppen skulle använda 

pudret under behandlingsperioden 

följa av Glaxal bas kräm under en 

månad efter avslutad behandling. 

248 (11) 

Aloegrupp: 81 

Placebogrupp: 77 

Kontrollgrupp: 79 

Det fanns ingen 

signifikant skill-

nad i strålnings-

orsakade hudre-

aktioner mellan 

grupperna. 

Bra 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bort-

fall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Mak, S. S., 

Zee, C. Y.,  

Molassiotis, A., 

Chan, S. J., 

Leung, S. F., 

Mo, K. F., 

Johnson, P. J. 

 

2005 

 

Hong Kong, 

Kina. 

 

A comparison of 

wound treat-

ments in naso-

pharyngeal can-

cer patients re-

ceiving radiation 

therapy. 

To compare the 

effectiveness of 

gentian violet and 

nonadherent ab-

sorbent dressing 

in healing the 

postirradiation 

moist desquama-

tion wounds. 

En prospektiv, öppen, ran-

domiserad studie. Deltagarna 

randomiserades till två grup-

per. Båda ombads tvätta så-

ren med 0,9 % saltlösning. 

Studiegruppen skulle lägga 

om såren med icke vidhäf-

tande absorptionsförband och 

kontrollgruppen ombads 

pensla såren med gentiana 

violett. 

146 

Studiegrupp: 76 

Kontrollgrupp: 70 

Det fanns ingen sig-

nifikant skillnad mel-

lan grupperna. Dock 

noterades en trend 

med högre sårsmär-

tor i kontrollgruppen. 

Bra 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bort-

fall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Miller, R. C., 

Schwartz, D. J., 

Sloan, J. A.,  

Griffin, P. C., 

Deming, R. L., 

Anders, J. C., 

Stoffel, T. J., 

Haselow, R. E., 

Schaefer, P. L., 

Bearden, J. D., 

Atherton, P. J., 

Loprinzi, C. L. 

Martenson, J. A. 

 

2011 

 

USA 

Mometasone furoate 

effect on acute skin 

toxicity in breast 

cancer patients re-

ceiving radiothera-

py: a phase III dou-

ble-blind, random-

ized trial from the 

north central cancer 

treatment group 

N06C4. 

To evaluate the ef-

fect of 0,1% mo-

metasone furoate 

(MF) on acute skin-

related toxicity in 

patients undergoing 

breast or chest wall 

radiotherapy. 

RCT 

Tvåarmad dubbelblind ran-

domiserad studie. 

Deltagarna randomiserades 

till en av två grupper, MF-

gruppen och placebo grupp. 

Placebo bestod av krämen 

Dermabase som är en 

mjukgörare. Deltagarna in-

struerades att smörja den 

strålbehandlade huden med 

3 ml av MF-krämen eller 

placebokrämen en gång 

dagligen inte mindre än fyra 

timmar före eller efter varje 

behandling fram till och med 

sista dagen av strålbehand-

ling. 

 

176 (10) 

MF-grupp: 84 

Placebo grupp: 82 

Det fanns ingen 

signifikant skill-

nad mellan dessa 

två grupper med 

hänsyn till hudbi-

verkningar 

(p=0,18).  

 

Däremot rappor-

terade patienter i 

MF gruppen 

mindre obehag 

av sveda 

(p=0,02), mindre 

klåda (p=0,002) 

och mindre rod-

nad (p=0,003). 

Bra 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet 

Typ 

Sharp, L.,  

Finnilä, K.,  

Johansson, H., 

Abrahamsson, M., 

Hatschek, T., 

Bergenmar, M. 

 

2012 

 

Sweden 

No differences 

between Calendu-

la cream and 

aqueous cream in 

the prevention of 

acute radiation 

skin reactions – 

Results from a 

randomized 

blinded trial. 

To compare two 

topical agents (Ca-

lendula Weleda® 

cream vs. Essex® 

cream) in reducing 

the risk of severe 

acute radiation skin 

reactions (ARSR) in 

relation to adjuvant 

radiotherapy (RT) 

for breast cancer. 

En tvåarmad randomiserad, 

dubbelblind, fas tre studie. 

Deltagarna randomiserades 

till en av två grupper, Ca-

lendula® gruppen och Es-

sex® gruppen. Deltagarna 

uppmanades att smörja den 

strålbehandlade huden två 

gånger om dagen från första 

strålbehandlingsdagen och 

upp till två veckor efter av-

slutad behandling. 

 

420 (9) 

Calendula® grupp: 210. 

Essex® grupp: 210. 

Det fanns 

ingen sig-

nifikant 

skillnad 

mellan 

grupperna. 

Bra 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet 

Typ 

Ulff, E.,  

Maroti, M., 

Serup, J., 

Falkmer, U. 

 

2013 

 

Sweden 

A potent steroid 

cream is superior to 

emollients in reduc-

ing acute radiation 

dermatitis in breast 

cancer patients 

treated with adju-

vant radiotherapy. 

A randomised study 

of betametasone 

versus two mois-

turizing creams. 

To investigate 

whether treatment 

with potent local 

steroids can re-

duce signs and 

symptoms of acute 

radiation dermati-

tis in breast cancer 

patients undergo-

ing adjuvant radio-

therapy (RT) com-

pared to emollient 

creams. 

En randomiserad dubbel 

blind studie. Deltagarna 

randomiserades till tre 

grupper, kortison grupp 

(Betnovat®), Essex® 

grupp och Canoderm® 

grupp. Deltagarna om-

bads börja smörja huden 

under den första behand-

lingsveckan, två gånger 

per dag, under hela be-

handlingstiden upp till 

två veckor efter avslutad 

behandling. 

 

104 

Kortison grupp: 53 

Essex® grupp: 24. 

Canoderm® grupp: 

27 (2). 

Det fanns en signifi-

kant skillnad i hudre-

aktioner till fördel för 

gruppen som be-

handlades med korti-

son. 

Bra 

RCT 
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Kategori  Produkter Skala Grad av hudförändring Studie 

Fuktgivande- och 

mjukgörande krä-

mer 

Placebo-sterilt 

vatten spray 

Aquapore kräm 

Biafine salva 

RadiaCare gel 

RTOG  Ingen signifikant minskning av incidens av 

grad 2-4 jämfört med placebo. 

Gosselin, T. K., 

Schneider, S. M., 

Plambeck, M. A., 

Rowe, K. 

2010 

USA 

 

Hydroaktiv kol-

loidgel(Flamigel) 

Dexaphantenol 

(Bephanthol kräm ) 

World Health 

Organization 

Det fanns en signifikant skillnad mellan 

grupperna. Incidensen av våt deskvamation 

var högre i dexaphantenol gruppen dessu-

tom debuterade våt deskvamation signifi-

kant tidigare i denna grupp 

Censabella, S., 

Claes, S., 

Orlandini, M., 

Braekers, R., 

Thijs, H., 

Bulens, P. 

2014 

Belgien 
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Kategori Produkter Skala Grad av hudförändring Studie 

Naturläkemedel Placebo –

Aquatrix II 

Kräm innehål-

lande aloe ex-

trakt 

Puder-

ickemetallisk 

babypuder 

Catterall Skin Scoring 

profile 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i 

strålningsorsakade hudreaktioner 

mellan grupperna. 

Hoopfer, D., Holloway, C., 

Gabos, Z., Alidrisi, M., Chafe, 

S., Krause, B., Lees, A., 

Mehta, N., Tankel, K., Strick-

land, F., Hanson, J., King, C., 

Ghosh, S., Severin, D. 

2015 

Canada 

 

Kräm innehål-

lande allantoin 

extrakt. 

 

Vattenbaserad 

kräm 

Common Terminology 

Criteria for Adverse 

Events 

(CTCAE) 

Fler patienter i allantoingruppen fick 

grad 2 eller högre hudbiverkningar. 

Allantoinkrämen var signifikant 

mindre effektivt från vecka 5 och se-

nare under strålbehandlingsperioden. 

Chan, R. J., Mann, J., 

Tripcony, L., Keller, J., 

Cheuk, R., Blades, R., 

Keogh, S., Poole, C., Walsh 

2014 

Australien 

 

Kräm innehål-

lande calendula 

extrakt 

Vattenbaserad 

kräm (Essex) 

Radiation Therapy On-

cology Group/ The Or-

ganization for Research 

and Treatment of Can-

cer Acute Radiation 

morbidity Scoring Crite-

ria. 

 

Grad 2 eller högre hudbiverkan för-

kom hos 45 patienter i Calendu-

lagruppen och hos 38 patienter i Es-

sexgruppen . 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

Sharp, L., Finnilä, K., 

Johansson, H., 

Abrahamsson, M., Hatschek, 

T., Bergenmar, M. 

2012 

Sverige 
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Kategori Produkter Skala Grad av hudförändring Studie 

Steroider Placebo-

Dermabase 

kräm 

Mometasone 

Furoate (MF ) 

Common Termi-

nology Criteria 

for Adverse 

Events 

(CTCAE) 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

dessa två grupper med hänsyn till hudbiverk-

ningar 

Grad 2 hudbiverkan förkom hos 33 patienter I 

placebogruppen och hos 26 patienter i MF 

gruppen. Däremot rapporterade patienter i MF 

gruppen mindre obehag av sveda, mindre klåda 

och mindre rodnad. 

Miller, R. C., Schwartz, D. J., Slo-

an, J. A., Griffin, P. C., Deming, R. 

L., Anders, J. C., Stoffel, T. J., 

Haselow, R. E., Schaefer, P. L., 

Bearden, J. D., Atherton, P. J., 

Loprinzi, C. L. & Martenson, J. A. 

2011 

USA 

Placebo-

Diprobase 

kräm 

Mometasone 

Furoate 

( MF ) 

Modified Radia-

tion Therapy 

Oncology Group 

( RTOG ) 

Det fanns en signifikant skillnad i förekomsten 

av strålningsorsakad dermatit till fördel för MF-

gruppen. 

Grad 2.5 hudbiverkan förekom hos 9 patienter i 

placebogruppen och hos 3 patienter i MF grup-

pen. 

 

Hindley, A., Zain, Z., Wood, 

L.,Whitehead, A., Sanneh, A., 

Barber, D., Hornsby, R. 

2014 

Storbritannien. 

Essex kräm 

Canoderm 

kräm 

Betnovat 

kräm (korti-

son ) 

Radiation Thera-

py Oncology 

Group 

( RTOG ) 

Det fanns en signifikant skillnad i hudreaktioner 

till fördel för gruppen som behandlades med 

kortison. 

Grad 3 hudbiverkan förekom hos 7 av patien-

terna i Betnovatgruppen och hos 15 hos patien-

ter som ingick i Essex och Canodermgrupperna. 

Ulff, E., Maroti, M., Serup, J., 

Falkmer, U. 

2013 

Sweden 
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Kategori Produkter Skala Grad av hudförändring Studie 

Förband- 

sårbehandling 

 

Gentianviolet 

Absorbationsförband 

De mätte arean 

på deskvamat-

ionen med hjälp 

av en digitalka-

mera och med ett 

mjukvaruprogram 

med ett elektro-

niskt ritverktyg. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i medi-

antiden för sårläkning mellan grupperna. 

Medianläkningstiden för båda grupperna 

var 14 dagar. Dock noterades en trend 

med högre sårsmärtor i gentiana violett 

gruppen 

Mak, S. S., Zee, C. Y., Mo-

lassiotis, A., Chan, S. J., 

Leung, S. F., Mo, K. F., 

Johnson, P. J. 

2005 

Hong Kong, Kina. 

Gentiana violett 

Hydrogelförband 

Centimeterskala, 

de mätte arean 

på deskvamat-

ionen i cm2. 

Det fanns en signifikant skillnad i median 

läkningstid. Läkningstiden i gentiana grup-

pen var 30 dagar och i hydrogelgruppen 

12 dagar. 

Gollins, S., Gaffney, C., 

Slade, S., Swindell, R. 

2008 

England 

Kräm-vattenbaserad 

Mepilex 

Radiation-induced 

Skin Reaction 

Assessment Scale 

( RISRAS ) 

De hudområden som lagts om med 

Mepilex® Lite visade en signifikant mindre 

utbredning av strålningsorsakad erytem 

jämfört med hud som där kräm applicerat. 

Diggelmann, K. V., Zytko-

vicz, A. E., Tuaine, J. M., 

Bennett, N. C., Kelly, L. E. 

& Herst, P. M. 

2010 

Nya Zeeland 
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Skala Beskrivning 

Common Terminology Criteria for Ad-

verse Events (CTCAE). 

 

Graderar deskvamation. 

 

Radiation-Induced Skin Reaction As-

sessment Scale (RISRAS). 

Bedömningsskala med viktade katego-

rier (till exempel våt deskvamation vik-

tas högre än torr deskvamation). 

Även en symtomskala (till exempel 

klåda, sveda). 

 

Radiation Therapy Oncology Group 

(RTOG). 

Bedömningsskala för intensitet och all-

varlighetgrad av hudreaktion. 

 

RTOG/European Organization for Re-

search and Treatment of Cancer toxici-

ty criteria (EORTC). 

 

Bedömningsskala för komplikationer. 

Akuta; mindre än 90 dagar efter första 

behandlingen. 

Sena; efter dag 90. 

Bedömer även fibros, hud kontraktur 

och nekros. 

 

Skindex-16. Mäter patientinrapporterat obehag or-

sakad av hudbiverkningar. 

 

Skin Toxicity Assessment Tool (STAT). 

 

 

Mäter patient och behandlingsfaktorer 

som påverkar incidensen och intensite-

ten av hudbiverkningar. 

Mäter värden av deskvamationsgrad. 

Mäter patientsymtom. 

 

 

 

 


