
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid 

bröstcancer: en litteraturöversikt 

 

 

Sjöstedt Louise 

Tesfay Hanna   

  

 

 

 

 

 

 

 

Huvudområde: Omvårdnad 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: 6 HT, 2018 

Handledare: Pia Olsson 

Examinator: Åsa Carlsund 

Kurskod/registreringsnummer: OM016G 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 



 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Cytostatikabehandling har varit en bidragande och avgörande faktor till att allt 

fler patienter har överlevt sin bröstcancer. Under en cytostatikabehandling kan patienten 

uppleva biverkningar som påverkar patientens liv och välmående, något som inte alltid 

uppmärksammats. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid 

bröstcancer. Metod: Databaserna Cinahl och Pubmed har använts för litteratursökning. En 

litteraturöversikt skrevs med fem kvalitativa, tre kvantitativa och tre mixade vetenskapliga 

originalartiklar som underlag. Tre huvudkategorier och sju subkategorier identifierades till 

resultatet. Resultat: Deltagare kände sig inte förberedda på vilka biverkningar som kunde 

förekomma på grund av brist på information samtidigt som de upplevde att sjukvården 

bidrog till en känsla av otrygghet. Problem som minne och koncentration, håravfall, 

illamående och smakförändringar var övergripande biverkningar som påverkade deltagarna 

negativt. Det upplevdes svårt att ta hand om familjen och bibehålla familjerollen till följd av 

den negativa påverkan av cytostatikabehandlingen, där stödet från familjemedlemmar var 

centralt. Diskussion: Vårdlidande och livslidande kan kopplas till olika faktorer av de 

negativa upplevelserna. Bristande förmåga att se och bedöma patientens behov kan 

associeras med utebliven vård. Vid förlust av hår och förändringar av utseendet upplevdes 

känslor som skam och identitetsförlust. I och med att livssituationen rubbats, hindras 

individen från de känslomässiga samt de sociala aspekterna i privatlivet samt i arbetslivet. 

Slutsats: Sjuksköterskor bör ha förståelse och kunskap gällande patienters upplevelser av 

biverkningar samt hur omvårdnaden kan anpassas till individens behov. En förbättrad 

kommunikation och mer forskning om stöd och information kan leda till en förbättrad 

upplevelse. 

 

Nyckelord: Biverkningar, Bröstcancer, Cytostatika, Patient, Upplevelser 
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1. Introduktion 

Cytostatikabehandling vid cancer ges för att bota sjukdomen eller bromsa förloppet av 

sjukdomen. Behandlingen kan även ges för att minska risken för återfall i cancer. Cytostatika 

fungerar genom att döda cancercellerna, men genom detta påverkas även de friska cellerna 

som då kan ge biverkningar (http://www.cancerfonden.se). 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Bröstcancer 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) är bröstcancer den vanligaste cancern hos 

kvinnor över hela världen, där över 1,5 miljoner kvinnor drabbas varje år. Bröstcancer 

orsakar det flesta cancerrelaterade dödsfallen bland kvinnor. År 2015 avled 570 000 kvinnor i 

världen av bröstcancer. I relation till ökad livslängd fortsätter antalet drabbade också att öka 

(http://www.who.int).  

Den största riskfaktorn för bröstcancer är åldrandet, drygt hälften av de som diagnostiseras 

är kvinnor i åldern 65 år och äldre (Maddams, Utley & Møller, 2012). För majoriteten av 

patienter med diagnostiserad bröstcancer är det inte möjligt att identifiera den specifika 

riskfaktorn till att patienten har drabbats (http://www.who.int).  

 

2.2 Cytostatikabehandling vid bröstcancer 

Överlevnadsantalet för bröstcancerpatienter har ökat under senare år, den framgångsrika 

utvecklingen är till stor del beroende av läkemedlet cytostatika (Ahles et al., 2002).  

Vid diagnostiserad bröstcancer där adjuvant behandling (behandling för att döda 

kvarvarande cancerceller, eventuellt för att minska risken för återfall) krävs, är det vanligt att 

erbjuda cytostatikabehandling efter kirurgi. Dock kan cytostatika även ges innan kirurgi. 

Neoadjuvant cytostatikabehandling, även kallad preoperativ cytostatikabehandling, 

rekommenderas vanligen för lokalt avancerad och inflammatorisk bröstcancer; cancer som 

ofta definieras som inoperabel med dålig prognos. Fördelar med neoadjuvant behandling är 

att en inoperabel tumör kan bli operabel samt att förmågan att bedöma respons på 

behandlingen blir möjlig (Chia, Swain , Byrd & Mankoff, 2008). 

http://www.cancerfonden.se/
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2.3 Biverkningar av cytostatikabehandling 

Cytostatika är ett läkemedel som räddar liv, men är samtidigt känt för att orsaka en mängd 

olika biverkningar, ibland försvagande men ibland även livshotande (Ahles et al., 2002). 

Vanliga biverkningar vid cytostatikabehandling och som patienter är oroade inför är bland 

annat illamående/kräkning, håravfall, diarré, fatigue samt en ökad infektionsrisk.  

Lorusso et al. (2017) beskriver att biverkningarna av cytostatikan påverkar livskvaliteten hos 

patienterna. Mindre än 4% (n=761) har rapporterat att biverkningar inte påverkat deras liv. 

Enligt Kuo, Liang, Tsay, Wang och Cheng (2015) påvisar patienter som lider av extrema 

biverkningar ett aggressivt beteende. Emotionellt lidande hos patienter kan omfatta känslor 

som ångest, ilska, depression och hopplöshet. 

 

2.4 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan har i uppgift att informera patienter och anhöriga vad gäller den kommande 

cytostatikabehandlingen samt biverkningar (Reitan, 2000/2003, s. 113).  Sjuksköterskan 

ansvarar för att informera och undervisa patienten i syfte att skapa en trygg vård där 

patienten är delaktig vid beslut gällande vården. Varje patient ska undervisas utifrån dennes 

behov och situation (https://www.swenurse.se). Syftet med informationen och 

undervisningen är att förbereda patienter och därmed minska oro samt att motivera. En 

patient som är införstådd med vad som kommer att ske känner större trygghet och kommer 

därmed visa mer samarbetsvillighet. Forskning visar att de patienter som känner till 

biverkningarna och är välinformerade uppvisar större acceptans till besvären. Vid detta 

samtal är det viktigt att patienten informeras tillsammans med en närstående som kan vara 

till stöd (Reitan, 2000/2003, s. 113).  Enligt Gonzalez (2012) krävs det att sjuksköterskan har 

förståelse av patientens behov och stöd vid cytostatikabehandling. Behandlingen drabbar 

patienterna både fysiskt och psykiskt, för att reducera lidandet och biverkningarna vid 

behandlingen bör sjuksköterskan ha ett samarbete där rutiner och strategier skapas med hela 

vårdteamet. Papastavrou et al. (2013) beskriver att sannolikheten att sjuksköterskan ser 

patientens individualitet inom vården ökar om motivationen till samarbete mellan 

sjuksköterskan och patienten visas. Sjuksköterskan som anser samarbetet viktigt är i större 

utsträckning mer benägen att stötta patienten genom vårdtiden.  

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
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2.5 Teoretisk anknytning 

Eriksson (1994, s. 21) beskriver att lida innebär att kämpa och utstå.  

Enligt Eriksson (1994, s. 13) är varje människas lidande individuellt, därav går det inte heller 

att beskriva den karaktäristiska upplevelsen då den skiljer sig åt mellan individer. Eriksson 

(1994, s. 13) menar också att människor uttrycker sitt lidande olika. Eriksson (1994, s. 25) 

beskriver att ordet patient har ursprungligen sin betydelse i den lidande människan. 

Eriksson (1994, s. 20) beskriver vidare att lidandet är till stor del en central upplevelse hos 

patienten. Sjukdom kan bidra till ett lidande och då inte endast för att patienten tillfogas 

smärta då smärta kan existera utan lidande såväl som att lidande kan förekomma utan 

smärta. Smärta och lidandet är inte identiska, dock är relationen smärta-lidande central. 

 

Med sjukdomslidande menar Eriksson (1994, s. 83) att sjukdomen samt behandlingen kan 

bidra till lidande hos patienten. Med sjukdomen förekommer även smärta som i sin tur kan 

orsaka lidande. Genom att dämpa patientens smärta kan upplevelsen av ett outhärdligt 

lidande minskas. Kroppslig smärta orsakad av sjukdom och behandling är inte endast 

kroppslig då den upplevs av människan som helhet. Kroppslig smärta kan leda till själslig 

och andlig död.  

 

Enligt Eriksson (1994, s. 86) kan vårdlidande förorsakas av upplevelser som kränkning, 

fördömelse, maktutövning samt utebliven vård. Kränkning utgör den vanligaste formen av 

vårdlidande och alla andra kategorier kan knytas till denna. Att kränka patientens värdighet 

innebär att frånta henne möjligheten att förbli en hel människa. Detta kan göras på ett flertal 

vis, genom nonchalans vid tilltal eller slarva vid vårdåtgärder för att skydda patienten men 

också genom att inte se eller höra människan. Eriksson (1994, s. 87) syftar på att det finns 

olika former av vårdlidande och att varje människa kommer att genomgå sin egen 

individuella upplevelse av lidandet som medförts av vård eller utebliven vård.  

 

Livslidande innebär att patientens hela livssituation berörs och rubbas på så vis att 

människans liv tas ifrån henne. Livslidande kan innebära ett hot mot människans existens då 
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förlusten av att genomföra olika sociala faktorer inträffar, som möjligheten att delta i 

meningsfulla samvaro. Livslidandet relateras till att kunna vara människa bland andra 

människor (Eriksson, 1994, s. 93).  

 

2.6 Problemformulering 

Patienter med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling kan uppleva förändringar i 

sitt liv där biverkningar av cytostatikabehandlingen kan påverka livssituationen. Diagnosen 

cancer kan ses som det enda problemet och då patienten fått behandlingen kan problemet 

uppfattas som löst, det vill säga att patienten inom snar framtid kommer att vara frisk. Här 

kan patientens lidande under behandlingen förbises, som konsekvenserna av behandlingen 

som tar plats i det vardagliga livet. Avsikten med litteraturöversikten är att berika 

sjuksköterskans kunskap om att cytostatikabehandlingens påverkan hos patienten kan vara 

lika viktig som cancerdiagnosen. 

 

3. Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid bröstcancer. 

 

4. Metod 

 

4.1 Design 

Litteraturöversikt innebär att sammanställa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

område genom att ta reda på befintlig forskning, detta för att få en uppfattning om det som 

har studerats. En litteraturöversikt innebär även att skapa en beskrivande sammanställning 

samt att skapa underlag för kritisk granskning inom det valda området (Friberg, 2017, s. 141, 

144). 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier för litteraturöversikten var kvalitativa, kvantitativa samt mixad design. 

Endast vetenskapliga originalartiklar har använts i resultatet med engelska som språk. 
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Publiceringsåren som valdes för samtliga artiklar var mellan 2008-2018. Artiklarna var 

skrivna ur ett patientperspektiv med urvalet vuxna personer med en diagnostiserad 

bröstcancer. Kvalitetskrav var medelhög eller hög. 

Exklusionskriterier för studien var artiklar där deltagarna var under 18 år samt där annan 

cancerform än bröstcancer förekom. Även personalperspektiv och anhörigperspektiv 

exkluderades. 

 

4.3 Litteratursökning 

Databaserna Cinahl samt Pubmed har använts för samtliga sökningar. “Chemotherapy”, 

“breast cancer”, “experience”, “cognitive”, “symptom”, “life experience” samt “qualitative” 

har varit orden som användes genom fritextsökning och gav relevanta träffar utifrån syftet. 

Från databasen Cinahl söktes samtliga artiklar valda med funktionen “peer reviewed”. 

Ulrichsweb användes för samtliga artiklar från Pubmed. Funktionerna användes som extra 

stöd utöver vetenskaplig kontroll av samtliga artiklar. Fem kvalitativa, tre kvantitativa samt 

tre mixade artiklar valdes. 

Samtliga artiklar presenterades i en översiktstabell (Bilaga 1). 

 

4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen delades upp i steg. 1. Artiklarnas titel lästes. 2. Abstrakt av vetenskapliga 

originalartiklar lästes. 3. Hela artiklarna lästes. 4. Artiklarna kvalitetsgranskades. Under 

denna process kontrollerades inklusions- och exklusionskriterier. Återkoppling till 

litteraturöversiktens syfte skedde kontinuerligt. Vid relevansbedömning lades fokus på syfte 

och resultat i de valda artiklarna.  

 

Kvalitetsgranskning gjordes enligt Fribergs (2017, s. 187-188) granskningsmall för kvalitativa 

respektive kvantitativa studier. Vid kvalitetsgranskning valdes att forma ett poängsystem. 

Huvuddelarna från Fribergs (2017, s. 187-188) granskningsmall valdes ut för granskning. 

Kategorierna blev således metod, analys, resultat samt etiskt resonemang. Varje kategori 

kunde få 0-2 poäng, beroende på kvaliteten. 8 sammanlagda poäng gav artikeln hög kvalitet, 

6-7 poäng gav medelhög kvalitet och 5 poäng eller mindre gav låg kvalitet. 
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Poängsystemet presenterades i en översiktstabell (Bilaga 2). 

 

4.5 Analys 

Analysprocessens första steg var att läsa de inkluderade artiklarna flera gånger, både 

individuellt och gemensamt. Varje artikel identifierades med siffror. En sammanfattning av 

resultatet från varje artikel skrevs som underlag för vidare analysarbete. I sammanfattningen 

översattes texten från engelska till svenska. Därefter dokumenterades artiklarnas syfte, delar 

av metoden samt huvudresultatet i en översiktstabell (Bilaga 3). Nästa steg i analysprocessen 

var att söka likheter respektive skillnader i de valda artiklarnas resultat som sedan, i sista 

steget, delades upp i tre huvudkategorier och sju subkategorier, som konstant bearbetades, 

och slutligen skrevs ihop som brödtext för litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2017, s. 148-

150).  

 

4.6 Etiska överväganden 

Artiklarna som presenteras i resultatet har alla genomgått etisk prövning eller har fört ett 

etiskt resonemang. Vid ett tillfälle då detta inte har framgått tydligt i artikeln har det sökts 

efter etiska resonemang för publicering på tidskriftens hemsida. 

Artiklar har översatts så noggrant som möjligt. Citat har skrivits ut ordagrant på 

originalspråk utan att förvränga innehållet. Det har uppmärksammats att inte låta egna 

grundläggande kunskaper eller egna förförståelser påverka det slutliga resultatet. 

 

5. Resultat 

Analysen utmynnade i att deltagarnas upplevelser av cytostatikabehandling kunde delas in i 

tre huvudkategorier: kommunikation, psykiska och fysiska symtom och biverkningar samt 

familjelivet. Resultatet byggdes på elva vetenskapliga artiklar, från olika delar av världen, 

som syftade till att uppmärksamma patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid 

bröstcancer. 

 

5.1 Kommunikation 

5.1.1 Värdet av information och delaktighet 
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Deltagare beskrev att de upplevde att informationen de fick om cytostatikabehandling var 

otillräcklig och inte förberedde dem på förändringarna som de sedan faktiskt upplevde. 

De flesta deltagare beskrev att de inte hade förberett sig för vad som skulle ske på något sätt, 

eftersom de inte visste vad de kunde förvänta sig. Den information som mottagits upplevdes 

komma för sent och var därmed inte alltid förebyggande, då den delvis gavs när 

biverkningarna redan hade inträffat (Anarado et al., 2017; Beaver, Williamson & Briggs, 2016; 

Myers, 2012). Myers (2012) menade att deltagarna beskrev “feeling like they were going crazy” 

(s. 36) när förändringar började ske. Anarado et al. (2017) redovisade att en deltagare 

beskrev: “I was not told how the drug will affect my body” (s. 387).  

 

Braybrooke et al. (2015) beskrev att över 50% (n=198) av deltagarna hade önskat mer 

information om cytostatikabehandling än vad de ursprungligen fick, däribland om 

kortsiktiga och långsiktiga biverkningar. Enligt Munir et al. (2011) beskrev deltagarna hur 

brist på information negativt har påverkat deras välmående och återhämtning. 

 

Deltagare uppger att de kände sig överväldigade på grund av volymen av skriftlig 

information de fick om cytostatikabehandling och biverkningar (Beaver et al., 2016; Harder, 

Ballinger, Langridge, Ring & Fallowfield, 2013; Myers, 2012). 

Myers (2012) beskrev att deltagarna uttryckte att de hade önskat att någon satt sig ner med 

dem, att det var hur de föredrog att lära sig. Deltagarna menade att någon som överlevt 

cancer skulle vara lämplig att ge information, eftersom denne skulle ha adekvat kunskap av 

upplevelserna och skulle tala om ämnet med stor känslighet.  

Deltagare lyfter fram behovet av information till partner, barn, övrig familj samt kollegor om 

hur de bäst kunde stötta patienten samt information om att gå tillbaka till arbetet och 

finansiering. Undervisning om cytostatikabehandling var viktigt för familjen för att förstå 

och förutse vad som skulle komma. (Munir et al., 2011; Myers, 2012). 

 

Enligt Harder et al. (2013) menade deltagarna att de hade föredragit att fatta beslut om 

cytostatikabehandling i samråd med sjukvårdspersonal. Beaver et al. (2016) beskrev att 

endast två av de tjugo deltagare var involverade i beslutsfattande om behandlingen. De lade 
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sitt förtroende hos läkarna och trots att deltagarna inte förstod behandlingsplanen fullt ut så 

ifrågasatte de inte beslutet av behandling utan uppfattade att de skulle göra som de blev 

tillsagda. 

Nivån av delaktighet vid beslutsfattande var associerat med om deltagarna valde att 

acceptera cytostatikabehandling eller inte. Några deltagare upplevde problem gällande 

beslutsfattande kring cytostatikabehandlingen och rapporterade känslor av ångest och 

sömnbesvär (Harder et al., 2013). 

 

Deltagarnas största källor av information och om biverkningar av behandlingen kom från 

andra cancerpatienter som hade genomgått cytostatika, släktingar samt doktorer. 

Sjuksköterskor var mindre nämnda (Anarado et al., 2017). Enligt Harder et al. (2013) kan en 

uppfattning om behandlingen redan ha formats genom information från externa källor, 

såsom personliga erfarenheter (till exempel genom bekantskap med någon som har haft 

cancer/genomgått cytostatikabehandling) samt information från media. 

 

5.1.2 Behovet av en trygg vård 

Deltagarna som blev inlagda på sjukhus beskrev det som en traumatisk upplevelse eftersom 

de blev behandlade av sjukvårdspersonal med otillräcklig kunskap. Deltagarna upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte förstod deras individuella behov och inte kunde bemöta dem på ett 

lämpligt sätt. 

 

“So I spent perhaps a week in the hospital. But it was a bit… alone… because the 

hospital didn’t know what they were doing because you get all these different doctors 

in the hospital and there’s not one set. I had blisters in my mouth and everything… I 

kept saying, “I can’t swallow, it’s hurting.” And they just kept saying, “Oh well, 

you’ll be fine. You know, it’s just normal.” And I’m thinking… Yeah, I know it’s 

probably normal but… They gave me antibiotics in tablet form which I couldn’t 

swallow, the nurse kept putting “Refused to take medication” which I wasn’t refusing. 

It’s just that I couldn’t swallow any medication at all.” (Beaver et al., 2016, s. 80). 

 

Deltagarna uppgav att det var brist på stöd från sjukvården som kan ha format den negativa 

upplevelsen kring deras diagnos och behandling (Munir et al., 2011; Myers, 2012). Enligt 
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Anarado et al. (2017) föreslog deltagarna att följande faktorer saknades i sjukvården för att 

hjälpa dem navigera cytostatikabehandlingen: möjligheten att kontakta olika 

hälsoprofessioner vid behov, erbjudanden av fysiskt och emotionellt stöd samt respekt av 

personen; deras tro, värderingar och beslut.  

De flesta av deltagarna uttryckte ett behov av att få hjälp med hantering av stress samt hjälp 

med hur de skulle berätta för andra om deras problem, som till exempel biverkningar. 

Deltagarna önskade en relation med någon som kände dem och hade erfarenhet av 

behandling. På så vis hade någon, som inte varit stressad, kunnat spendera tillräckligt med 

tid med dem för att få det utrymme som behövdes för att kunna ställa känsliga frågor (Munir 

et al., 2011; Myers, 2012). Endast ett fåtal av deltagarna upplevde att de fått stöd från 

sjukvårdspersonal under cytostatikabehandlingen (Beaver et al., 2016).  

 

5.2 Psykiska och fysiska symtom och biverkningar 

5.2.1 Effekten av kognitiv problematik  

I relation till cytostatikabehandlingen upplevde deltagarna kognitiva besvär med minnet, 

koncentrationen samt problem med uppmärksamhet. Deltagarna rapporterade att de hade 

ständiga problem med att minnas arbetsuppgifter (Munir et al., 2011). Effekten av 

cytostatikabehandlingen på den kognitiva funktionen beskrevs av deltagarna som "chemo 

brain" (Beaver et al., 2016).  Munir et al. (2011) beskrev att fem av de tretton deltagarna som 

ännu inte återgått till arbetet ifrågasatte sin förmåga att återvända till jobbet eller att utföra 

arbetsuppgifter som ett resultat av de kognitiva förändringarna de upplevde “It´s (problems 

with memory) made me anxious about going back to work. And that´s why I´ve been very clear about 

only doing 1 day a week for the first month.” (s. 389). 

 

Enligt Myers (2012) upplevde deltagarna en förändring i deras korttidsminne. Detta 

inkluderade svårigheter i att bibehålla information i en rad olika former, såsom vardagliga 

samtal med vänner och familj, i arbets- eller skolrelaterade aktiviteter samt läsning och 

filmer. Enligt Munir et al. (2011) beskrev en deltagare “I would flit from one job to another… I 

still find now that if I´ve remembered I´ve got to do something, I try to do it there and then, because I 

think I´m going to forget to do it. ” (s. 389). Myers (2012) beskrev vidare att återkommande i 

deltagarnas berättelse är känslan av att befinna sig i ett rum och inte ha något minne av med 
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vilken anledning de är där. Det nedsatta korttidsminnet bidrog med upplevelser som 

felplacering av olika föremål som nycklar, pengar och mobiltelefon, svårigheter att minnas 

information från konversationer, avtalade tider samt ärenden. Deltagarna upplevde 

bekymmer med det verbala minnet. De glömde namn, de hade svårt att avsluta påbörjade 

meningar samt hade svårigheter att minnas ord. En ung kvinna beskrev hur hon tidigare haft 

ett omfattande ordförråd och rapporterade signifikant frustration över att nu inte kunna 

minnas de ord hon söker för att kunna uttrycka sig. Deltagarna talar om tillämpningen av 

ordbyte för att kunna föra en konversation. Nio deltagare upplevde brist på fokus och 

oförmåga att koncentrera sig, vilket bidrog med problem som att upprätthålla sitt tänkande i 

samtal och läsförståelse. Svårigheter i fokus och koncentration hämmade deltagarnas 

förmåga att planera och utföra olika uppgifter, som att följa ett recept vid matlagning. En 

kvinna överlämnade ansvaret av räkningarna till sin man, hon beskrev sig själv som “not 

trustworthy enough to do it.” (s. 34).  

 

Deltagarna rapporterar om en förlorad förmåga att göra flera saker samtidigt. Sex deltagare 

(n=18) hade svårt att fokusera medan de körde bil på bekanta rutter. En deltagare som 

studerade till sin magisterexamen beskrev att hon innan cytostatikabehandlingen haft ett 

fotografiskt minne, hon menade på att hon tidigare aldrig behövt läsa en text mer än en 

gång. Under behandlingen tvingades hon hoppa av sin kurs på grund av oförmåga till att 

behålla information efter att hon läst en bok samt skolarbete. Deltagarna upplevde att 

övergripande prestation blev långsam (Myers, 2012). Ett fåtal deltagare menade att de 

kognitiva förändringarna bidrog till att de förlorade sina arbeten (Braybrooke et al., 2014; 

Myers, 2012). 

 

5.2.2 Förändringar av utseende 

Håravfall och missfärgning av hud var två av de mest rapporterade biverkningarna. 

Deltagarna rapporterade att dessa biverkningar påverkade deras funktionella status, både i 

hemmet men även utanför och orsakade ångest, oro och depression. Den största förlusten 

under behandlingen var förlusten av håret. Deltagarna upplevde sorg och grät till följd av 

håravfallet. Hudförändringar var ett av de starkaste ångestfyllda symtomen som påverkade 

livskvaliteten (Anarado et al., 2017; Cebeci et al., 2012; Phligbua et al., 2013). Enligt Choi et al. 
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(2014) beskrev 60% (n=138) av deltagarna hade hög grad av håravfall; 45% av dessa hade hög 

ångest. De deltagare som hade hög grad av håravfall upplevde högre grad av ångest. 

Gruppen av deltagare med hög håravfallsinducerad ångest hade sämre kroppsuppfattning 

och sämre allmän hälsostatus. På grund av ångesten relaterad till håravfallet, beskrev 

deltagarna hur olika funktioner har försämrats. Den fysiska, emotionella, kognitiva, sociala 

samt rollfunktionen hade påverkats negativt och kunde kopplas till håravfallet. Inom samma 

grupp rapporterades en högre grad av depression. 

 

Enligt Phligbua et al. (2013) upplevde majoriteten av deltagarna att “I don’t look like myself” 

var ett av de mest förekommande symtomen och även att det var ett av de högst ångestfyllda 

symtomen. Cebeci et al. (2012) presenterade hur en av deltagarna förklarade upplevelsen: 

“When I lost my hair, I hated my appearance. I couldn’t stand looking at the mirror. I did not want 

anyone to see me that way” (s. 409). Deltagarna försökte dölja sitt håravfall under 

cytostatikabehandlingen. 

 

5.2.3 Påverkan på nutrition och elimination 

Deltagarna kategoriserade illamående som en av de tre värsta biverkningarna som uppstod 

under cytostatikabehandlingen. Kräkningar var en av de mest förekommande 

biverkningarna. Vid frågan om vilken biverkning som de upplevde som värst baserat på 

deras erfarenhet av cytostatikainducerad illamående och kräkningar, upplevde 45% (n=168) 

illamående och 2% kräkningar. Deltagare beskrev att de upplevde deras värsta illamående 

eller kräkning redan första dagen efter behandlingen. Ett antal deltagare övervägde tanken 

att avbryta cytostatikabehandlingen på grund av okontrollerat illamående och kräkningar 

(Hernandez Torres et al., 2015). Deltagarna beskrev även att upplevelser av aptitlöshet, 

smakförändring, diarréer samt förstoppning var bland de mest förekommande symtomen 

under cytostatikabehandlingen (Anarado et al., 2017; Phligbua et al., 2013). Enligt Speck et al. 

(2013) var smakförändringar den dominerande biverkningen. Smakförändringar beskrevs av 

deltagarna som en "metallisk" "dålig" eller "konstig" smak eller "brist på" smak. 

Biverkningarna påverkade deltagarnas normala beteenden genom att de valde att inte äta så 

mycket, de åt på ett oregelbundet schema eller uppgav förlorat intresse av att förbereda 

måltider för sig själva eller deras familj.  
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“The taste, that’s my worst [side effect] I think. Everything tastes like metal, I can’t 

taste anymore. Food turns me off. I’m not that interested in eating. Eating or cooking 

for my family is not that important to me, or that interesting to me. So, your mind is 

not there. It’s like, ‘oh why don’t we have cereal again.” (s. 552). 

 

5.3 Familjelivet 

5.3.1 Möjligheten att ta hand om familjen 

Vid påbörjad cytostatikabehandling skedde en snabb övergång från att vara frisk och ha 

möjlighet att ta hand om sina yngre barn och sina äldre föräldrar till att bli sjuk och samtidigt 

behålla allt ansvar associerat med föräldraskap (Beaver et al., 2016). Braybrooke et al. (2015) 

beskrev att en stor andel av deltagarna behövde hjälp med att se efter sina barn vid 

cytostatikabehandling.  

 

Deltagarna beskrev att de behövde vara starka och upplevde ett ökat ansvar för att skydda 

deras barn, föräldrar och andra familjemedlemmar från emotionell smärta. Detta var 

utmanande eftersom de samtidigt gick igenom den fysiska och emotionella bördan av 

diagnosen och behandlingen. Det var även smärtsamt att se hur behandlingen påverkade 

familjemedlemmarna (Beaver et al., 2016). Enligt Cebeci et al. (2012) upplevde deltagarna att 

processen av cytostatikabehandlingen förändrade både deras egna och familjens vardagliga 

liv. Enligt Beaver et al. (2016) uppger deltagare att de ville gå tillbaka till det “normala”. 

Aspekterna av normalitet involverade möjligheten att se efter och ta hand om sina yngre 

barn igen, dock påverkades förmågan av detta på grund av de långsiktiga fysiska och 

emotionella effekterna av behandlingen. 

 

5.3.2 Betydelsen av stöd och familjeroll 

Det behovet av stöd som var viktigast för deltagarna var stödet från familjemedlemmar 

(Anarado et al., 2017; Beaver et al., 2016). Deltagarna fick fysiskt, emotionellt och socialt stöd 

från deras familj under cytostatikabehandlingen (Cebeci et al., 2012). Vidare skriver Beaver et 

al. (2016) att deltagarna rapporterade hur viktigt psykologiskt stöd från deras familj var. 
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Enligt Braybrooke et al. (2015) var två tredjedelar av deltagarna nöjda med det emotionella 

stödet de fått från sin familj. 

 

Ungefär en tredjedel av deltagarna menade att de för tillfället var oförmögna att fullt ut 

uppfylla sin tidigare roll i familjen (Braybrooke et al., 2015). Beaver et al. (2016) beskrev att 

många deltagare var tvungna att behålla sin roll som förälder till deras yngre barn samtidigt 

som de genomgick cytostatikabehandling, detta har visats vara en ytterligare börda till den 

negativa upplevelsen av behandlingen. Enligt Cebeci et al. (2012) kunde deltagarna inte 

längre utföra normala aktiviteter i hemmet som de brukade och fick med detta stöd från 

familjen under cytostatikabehandlingen. Beaver et al. (2016) beskrev att ingen av deltagarna 

minns att de fått någon information eller stöd kring hur deras föräldraroll och ansvar kan 

komma att påverkas under behandlingen. De upplevde inte heller hjälp eller stöd för hur de 

skulle berätta dåliga nyheter för deras barn, män eller föräldrar. 

 

6. Diskussion 

  
6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Datainsamling 

Författarna till litteraturöversikten valde att inkludera kvalitativa, kvantitativa samt mixade 

artiklar i resultatet. Detta diskuterades eftersom resultatet skulle formas kring patienters 

upplevelser, därav skulle kvalitativa artiklar vara en fördel. Anledningen till att olika typer 

av artiklar inkluderades i översikten var för att styrka upp resultatet med statistik och 

faktiska siffror till patienternas upplevelser. 

 

En begränsning på 10 år valdes vid artikelsökningarna på grund av utvecklingen av 

cytostatikabehandling vid bröstcancer. Behandlingsmetoder förbättras, till exempel med 

tilläggsmedicin för biverkningar såsom illamående. En styrka för litteraturöversikten var att 

det valdes att inte inkludera artiklar av låg kvalitet eftersom trovärdigheten av resultatet 

skulle minska. Artiklar av medelhög- eller hög kvalitet gav en trovärdighet i studien. 
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Sökorden “breast cancer”, “chemotherapy” och “experience” upplevdes som självklara 

ordval vid artikelsökning eftersom det var direkt kopplat till syftet. De övriga sökorden 

användes för att finna artiklar inom ett smalare område, direkt riktat till det författarna var 

ute efter. För att inkludera böjningsformer användes “chemotherap*”, “experienc*” och “life 

experienc*” som söktermer. 

 

Fritextsökningar i två olika databaser genomfördes för att få de mest breda och relevanta 

träffarna riktat till litteraturöversiktens syfte. MeSH-termer användes vid sökningar för att 

inkludera både fritext samt MeSH-termer, dock gav detta ett för högt antal träffar för att vara 

relevanta, därför begränsades tillslut sökningarna till endast fritextsökningar. Denna 

avgränsning smalnar av området och stämmer överens med litteraturöversiktens syfte. 

 

Efter en tid med bearbetning av resultatet diskuterades nya artikelsökningar, då kvalitativa 

artiklar visades vara för få. Relaterat till syftet ansågs det behövas fler kvalitativa artiklar för 

att styrka upp resultatet med artiklar som riktas till beskrivande upplevelser. Detta 

genomfördes och vissa tidigare kvantitativa artiklar togs ur studien och ytterligare 

kvalitativa artiklar inkluderades. Här inkluderades sökordet “qualitative” för att få relevanta 

träffar. Detta genomfördes eftersom övriga sökningar visades ge träffar inom det 

kvantitativa området där artiklar inte kunde kopplas till litteraturöversikten.  

Flera orsaker låg även till grund för de nya artikelsökningarna. Ena faktorn var för att fylla 

ut delar i resultatet som inte upplevdes vara tillräckliga för att vara trovärdiga. Den andra 

orsaken var att vissa av de utvalda sökorden i de första artikelsökningarna visade sig inte 

vara direkt kopplade till syftet. Tidigare använda ord var “coping” samt “change”, som 

tydligt inte riktar sig till patienters upplevelser av en behandling. Den sista anledningen för 

de nya sökningarna var att ett antal av de valda artiklarna tillslut inte visades uppfylla det 

som behövdes för att få ett relevant resultat kopplat till syftet. Dessa faktorer ansågs som en 

svaghet för litteraturöversikten, då det tog upp tid som hade kunnat användas inom andra 

områden om problemen hade upptäckts tidigare. 

 

6.1.2 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalsprocessen syftade till att identifiera relevanta artiklar för litteraturöversiktens syfte. 
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Vid kvalitetsgranskning framställdes ett poängsystem för att enklare åskådliggöra kvaliteten 

på de utvalda artiklarna samt för att underlätta för läsaren. Kategorier skapades utifrån 

Fribergs (2017, s. 187-188) granskningsmall där alla delar inkluderades och bildade slutligen 

fyra kategorier: metod, analys, resultat samt etiskt resonemang. 

 

Vid urval och relevansbedömning uppfattades att undersökningarna hade utförts inom ett 

flertal olika länder (se Bilaga 3). Den geografiska spridningen diskuterades som en svaghet 

då vården ser olika ut beroende på vilket land som den utförs i. Hur sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal arbetar samt vilken omvårdnad patienten får kan vara en viktig del i 

hur resultatet presenteras. Att därmed dra slutsatser om cancervård generellt skulle därför 

kunna bli svårt. Dock diskuterades att den geografiska spridningen även blev en styrka för 

resultatet då upplevelser är lika i hela världen. För att presentera ett bredare 

patientperspektiv i resultatet upplevdes även detta som en styrka.  

 

6.1.3 Analys 

Uppdelning av kategorier och subkategorier skedde under konstant bearbetning eftersom 

problematik uppstod kring vilka teman och ämnesområden som skulle ingå. Som tidigare 

beskrivet exkluderades artiklar under processen på grund av irrelevant innehåll för studiens 

syfte, därför omorganiserades det som tidigare var tänkt till resultatet. Detta påverkade 

uppdelningen av kategorier och subkategorier, då det fick diskuteras fram nya lösningar på 

hur upplägget skulle komma att bli. 

 

Analysprocessens styrka var att analysens alla delar utfördes gemensamt. Att tillsammans 

läsa, diskutera, lägga fram och bearbeta alla delar under analysprocessen underlättade 

arbetet. På grund av detta blev identifiering, översättning, kategorisering och 

omorganisering en effektiv process som framställde ett starkare resultat. 

 

6.1.4 Etiska överväganden 
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Att samtliga artiklar har genomgått etisk prövning eller fört etiskt resonemang var en viktig 

del under processen av bearbetning av artiklar. Det diskuterades fram att artiklar som inte 

visar etiskt tänkande uppfattas som studier där deltagarna möjligtvis inte har fått rätt 

förutsättningar och informationen kan ha förvrängts, därmed behandlas artikeln som 

opålitlig. 

 

I metoden var en styrka, som diskuterades fram innan arbetets start, att samtliga artiklar 

översattes så noggrant som möjligt samt att citat skrevs ordagrant. Detta gjorde att resultatet 

blev så trovärdigt som möjligt. Ytterligare en bidragande faktor till resultatets fördel var att 

egna förförståelser inte har påverkat innehållet. På grund av att detta diskuterades fram 

tidigt i processen, har det underlättat att bygga ett resultat utifrån etiskt korrekta grunder. 

Upplevelsen av att läsa och tolka innehållet som vetenskapligt och tillförlitligt ökade på 

grund av det inledningsvis beslutade förhållningssättet. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visade på att cytostatikabehandlingen orsakade olika former av upplevelser hos 

patienter med bröstcancer. Upplevelserna kopplas till Katie Erikssons (1994) 

omvårdnadsteori, vetenskapliga artiklar samt egna reflektioner. 

 

Ett av litteraturöversiktens huvudfynd påvisade hur den bristfälliga informationen bidrog 

till negativ påverkan hos deltagarna. Välmåendet påverkades negativt relaterat till valet av 

behandling där deltagarna föredrog att fatta beslutet tillsammans med sjukvårdspersonal då 

det associerades med delaktighet. Gorman, Usita, Madlensky och Pierce (2011) menade att 

deltagarna förlitade sig på sjukvårdspersonalen och ville tillsammans med dem komma till 

ett beslut gällande val av behandling.  

Då deltagarna inte fick information gällande andra behandlingsalternativ upplevdes det som 

att valet togs ifrån dem då cytostatikabehandlingen var den enda behandlingen som 

presenterades. Eriksson (1994, s. 87) beskrev vårdlidande som bland annat utebliven vård 

vilket kan bero på en bristande förmåga att kunna se och bedöma patientens behov. Här kan 

paralleller till utebliven och otillräcklig information dras. Enligt Boehmke och Dickerson 
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(2005) bör de patienter som ska genomgå cytostatikabehandling få information om 

sjukdomen och behandlingen samt de symtom som förväntas uppstå. Genom att förse dem 

med kunskap och strategi kan ett ökat inflytande och insikt över sin situation ges. En tanke 

är att om sjuksköterskan aktivt lyssnar till patientens individuella beskrivningar av de 

upplevda symtomen för att skapa en uppfattning om patientens individuella behov av 

information och stöd, kan därmed en tryggare vård utformas. 

 

I resultatet framkom kognitiva biverkningar med försämrat minne, koncentrationsförmåga 

samt uppmärksamhetsförmåga. Boehmke och Dickerson (2005) menade att den upplevda 

bristen på koncentrationsförmåga försvårade eller förhindrade i vissa fall deltagarna att ägna 

sig åt vissa aktiviteter eller sociala sammanhang. Eriksson (1994, s. 93) beskrev livslidandet 

som ett lidande där människans livssituation rubbas, detta kan kopplas till förlust av att 

kunna genomföra ett socialt uppdrag, livslidandet hindrar individen från att vara människa 

bland andra människor. En koppling mellan de kognitiva besvären och sjukdomslidandet 

kan göras då detta lidande upplevs i relation till sjukdom och behandling, detta kan påvisas i 

form av symtom och biverkningar. 

En tolkning av resultatet kan vara att den bristande samt den sent tillgivna informationen 

inte gav deltagarna tid att förbereda sig inför de kommande kognitiva besvären. Det kan 

argumenteras att lidandet orsakat av de kognitiva biverkningarna till viss del hade kunnat 

förebyggas om patienterna hade tilldelats den informationen som sjuksköterskan är skyldig 

att ge.  

 

I litteraturöversikten framgår det att förlusten av håret var den största förlusten som 

deltagarna upplevde under cytostatikabehandlingen. 

Detta överensstämmer med studien Frith, Harcourtb och Fussellc (2007) där deltagarna 

upplevde det mer skrämmande med kännedomen om hårförlusten än diagnosen av 

bröstcancer. Rädslan och skammen över håravfall innebar att vissa deltagare inledningsvis 

var tveksamma till att delta i behandlingen. Förlusten av håret förknippades med 

cancersjukdomen som i sin tur förorsakade en förlust av identitet. Trots vetskapen om 

hårförlust upplevde deltagarna det som en traumatisk händelse.  
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Eriksson (1994, s. 84) delar in sjukdomslidandet i kroppsligt och själsligt lidande där 

patientens lidande är relaterat till sjukdomen eller behandlingen. Hon beskriver även att det 

själsliga och andliga lidandet förorsakas av upplevelser som förnedring, skam och/eller 

skuld som människan genomgår i relation till sjukdomen och behandlingen.  

Här presenteras både ett kroppsligt och ett själsligt lidande där deltagarna förlorar sitt hår 

och därmed upplever skam och trauma men också en förlust av den egna identiteten.  

Den förlorade identiteten med oro, ångest, depression och sorg som följd, är ett lidande 

direkt orsakat av cytostatikabehandlingens biverkningar. 

Detta huvudfynd skiljer sig från de andra då deltagarna hade kännedom av hårförlust, men 

ändå upplevde ett trauma. Detta visar på motsatta till det som nämns tidigare, att ökad 

information skulle leda till minskat lidande. En tanke är att förlusten av människans egna 

identitet går inte att förbereda sig på och därmed finns inte heller hanteringsstrategier, 

människan kanske måste genomgå detta lidande för att ta sig an en ny identitet.  

 

Litteraturöversikten visade på att familjelivet påverkades under cytostatikabehandlingen. 

Coyne och Borbasi (2009) beskrev att cytostatikabehandlingen gjorde livet svårare för 

deltagare med barn då behoven hos barnet måste övervägas under varje steg av 

behandlingen. Tiden att bearbeta sin nyfunna diagnos blev kortvarig då deltagarna samtidigt 

skulle förbereda sig inför behandlingen. I detta stadie hanterar deltagarna ett flertal 

stressorer, de beskriver en känsla av förlust av kontroll och att de “fastnat” i ett system som 

dikterar villkoren. Eriksson (1994, s. 93) redogör för livslidandet där kopplingen är tydlig, 

patientens hela livssituation förändras och patientens liv tas ifrån henne.  

Då familjelivet tog skada på grund av biverkningar och den bristfälliga informationen 

gällande biverkningar och därmed över hur deras roll i familjen skulle påverkas. Här 

tydliggörs det att bristfällig information leder till ökat lidande. Detta huvudfynd är 

ytterligare ett som hade kunnat förebyggas om deltagarna fått information om att de inte 

längre skulle ha den fysiska kapaciteten att leka med barnen samt om de erbjudits rutiner 

och hanteringsstrategier innan cytostatikabehandlingen över hur de skulle gå tillväga då 

dessa biverkningar uppstår. 
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7. Slutsats 

Sjuksköterskan kan möta patienter som genomgår cytostatikabehandling vid bröstcancer 

inom olika vårdverksamheter, det är därför av stor betydelse som sjuksköterskor bör ha 

förståelse för hur omvårdnaden kan anpassas till denna kategori av patienter. 

Litteraturöversikten visade att deltagarna upplevde kraftiga biverkningar som tvingade dem 

att ställa om i både arbetsliv och privatliv. Det är viktigt att informationen gällande 

behandling och biverkning tilldelas på rätt sätt i rätt mängd då en förbättrad kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient kan förhindra negativ påverkan av det allmänna tillståndet. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om patienters upplevelser vad gäller biverkningar som kan 

komma att uppstå under cytostatikabehandlingen för att leda till en bättre omvårdnad. 

 

Cytostatikabehandlingen kunde uppfattas som en problemlösning till diagnosen bröstcancer, 

det har dock visats att upplevelsen av cytostatikabehandlingen kunde kopplas till olika 

former av lidande. För att skapa en trygg och säker vård för patienter med bröstcancer som 

genomgår cytostatikabehandling krävs mer forskning gällande behovet av stöd och 

information samt hur informationen och stödet kan anpassas för att möta patienternas 

behov. En ökad kunskap hos sjuksköterskor där de kan erbjuda patienterna rutiner och 

hanteringsstrategier i relation till familjelivet kan vara förebyggande av ett livslidande. 
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