
Abstrakt  
 

Bakgrund: Under år 2006  fick cirka 50 000 personer cancerdiagnoser i Sverige. Att 
få cancer och genomgå cytostatikabehandling visade sig kunna leda till svåra 
biverkningar. Detta påverkade patienternas fysiska och psykiska hälsa, vilket 
förorsakade förändringar i patientens vardagliga liv. Det visade sig vara oerhört 
viktigt att uppmärksamma och uppfölja samt värdera patientens livskvalitet, för att få 
en god uppfattning om hur patienten upplevde sin situation under 
behandlingsperioderna. Syftet: Belysa upplevelser hos patienter med cancer i 
samband med cytostatika behandling. Metod: En litteraturstudie. Femton 
internationella vetenskapliga artiklar inkluderades i studien och dessa var publicerade 
mellan 2003 – 2008. En innehållsanalys gjordes av artiklarnas resultat. Analysen 
resulterade i tre kategorier: fysiska effekter, psykiska effekter samt stöd. Resultatet: 
Studien visade att aptitlöshet och ofrivillig viktnedgång är mycket vanligt hos 
patienter. Illamående och kräkningar var välkänt och en förväntad bieffekt och som 
orsakade en dålig matlust. Behandlingen var dessutom mentalt påfrestande och 
påverkade patientens psykiska hälsa negativt. Stöd från närstående, vänner och 
sjukvårdpersonal samt alternativa behandlingsmetoder har stor betydelse för 
patienterna. Diskussion: Sjuksköterskans stödjande funktion har betydelse för 
patientens upplevelse av cytostatikabehandlingen. Sjuksköterskans stödjande funktion 
omfattar att informera om bieffekter, skapa god kommunikation samt finna åtgärder 
som kunde förebygga eller lindra symtomen. Konklusion: Det var viktigt för 
patienten att sjuksköterskan hade förståelse för deras upplevelser i samband med 
cytostatikabehandlingen. Detta för att kunna tillfredsställa den enskilda individen med 
individuella behov under behandlingen. 
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Bakgrund  

 

Själva ordet cancer betyder ”kräfta” och härstammar från det grekiska språket. Cancer 

är samlingsbeteckningen på ett antal olika typer av elakartade tumörsjukdomar. Ordet 

cancer relaterar till att tumören har en förmåga att krypande sprida sig och sätta sig på 

olika platser i kroppen. Cancer uppkommer då celler i kroppen delar sig på ett 

onormalt och okontrollerbart sätt. Cellens beteende ändras kraftigt (Hassan & 

Ljungman 2003 s.9). 

 

Under år 2006  fick cirka 50 000 personer cancerdiagnoser i Sverige. Av de drabbade 

var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Prostata- och bröstcancer är de vanligaste 

typerna. Antalet cancerfall har årligen ökat med drygt en procent de två senaste 

decennierna (socialstyrelsen 2005). Vid en cancerdiagnos känner patienten fruktan, 

ångest, oro och bekymmer. Ovissheten, att inte veta vad som kommer att hända, 

känslan av att inte ha kontroll över sin situation – allt detta är tydligt vid en 

cancerdiagnos. Patienten och även familjen står inför många svårigheter. Att få cancer 

är för många människor omvälvande och kan leda till livskris. Oavsett cancertyp och 

prognos förknippar många sjukdomen som en urtyp för smärta, lidande och död. Detta 

utgör ett hot mot människans upplevelse av sammanhang och mening (Reitan & 

Schjolberg 2003, s. 45, 18, 226 ).  

 

Det finns flera olika sätt att behandla cancersjukdomar, beroende på vilken typ av 

tumör det handlar om, var den sitter och om den har spridit sig i kroppen. Följande 

behandlingar kan tillämpas: Kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Kirurgi är den 

äldsta behandlingsformen och ofta den mest effektiva behandlingen vid solida 

tumörer. Röntgenstrålningen kom redan för över 100 år sedan, och används för 

strålbehandling. Under första halvan av 1990- talet var den tillsammans med kirurgi 

den vanligaste behandlingsformen. Tekniska framsteg har gjort att strålningen kan 

riktas mot tumören utan att skada organ i närheten. Tredje formen är 

cytostatikabehandling (kemoterapi). Cytostatika är det samlade namnet på läkemedel 

som dödar eller förhindrar celler att dela på sig. Några behandlingsprinciper under 

cytostatikaterapi är: Under kurativ behandling är målet att bota patienten från 

sjukdomen vilket dock innebär en högre risk under behandlingen. Vid palliativ 
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behandling är syftet att minska de symtom som den växande tumören ger såsom 

illamående, trötthet, smärta eller dåliga blodvärden (Hassan & Ljungman 2003 

s.22,52-54). 

 

Cytostatikabehandling ger somatiska bieffekter i b la. mage och tarmar, njure och 

lever samt håravfall. Vilka biverkningar som accepteras beror på syftet med 

behandlingen.  När syftet är att bota kan patienten behöva stå ut med svåra 

biverkningar – särskilt om de är övergående. Vid palliativ behandling, när syftet är att 

förbättra livskvalitén, ska svåra biverkningar inte accepteras. Utbredningen av 

biverkningarna varierar kraftigt beroende på behandlingsmetod och individer (SBU 

2001, s. 16-17, 20). 

 

Cytostatika kan påverka människan både på psykiskt och fysiskt sätt. Olustkänslor är 

vanliga psykiska symtom hos patienter med cancer och som genomgår cytostatika 

behandling. Koncentrationssvårigheter och kognitiva problem kan också uppkomma 

under behandlingen (SBU 2001, s.70). 

 

Det vanligaste fysiska symtomet är illamående och kräkningar som förekommer mest 

i samband med cytostatikabehandling. Detta är välkänt och är en förväntad biverkning 

som många patienter lider av. Det är viktigt att vårdpersonalen informerar om detta 

och lika viktigt att vidta förebyggande åtgärder om det finns misstanke att cytostatika 

kommer att leda till besvär (Reitan & Schjolberg 2003, s.113-114).   

 

Livskvalitet är ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp som rymmer både fysiska, 

psykiska och sociala aspekter av livet. Livskvalitet handlar om att en individs 

upplevelse av tillfredsställelse och att åtnjuta hög livskvalitet så länge man är aktiv, 

känna samhörighet med andra och ha god självkänsla (Reitan & Schjolberg 2003 

s.37-38). Det är viktigt att följa upp och värdera patientens livskvalitet under 

cytostatika behandling, för att få en god uppfattning om hur patienten uppfattar sin 

livskvalitet samt behandlingens för och nackdelar. Det finns ett flertal olika 

livskvalitetsinstrument. Ett vanligt instrument är att använda ett frågeformulär såväl 

före som under och efter behandlingarna för att kunna ge en god uppfattning om 

behandlingens för och nackdelar (SBU 200, s.105-106 ). 
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Back- Friis och Strang anser att det inte är lätt att vara sjuksköterska med dennes 

yrkesuppgifter vid omvårdnad av patienter med cancersjukdom. Sjuksköterskans 

viktigaste roll handlar om att stötta den sjuke patienten och de närstående.  

Sjuksköterskan kan stötta patienten på olika sätt och uppmuntra genom att vara 

närvarande. Att underlätta kan handla om att ge tillräcklig information som är lätt att 

förstå samt genom att kunna anpassa sig till patientens förhållande. Att uppmuntra 

patienten innebär att man tror på patientens förmåga att klara av situationen. Att vara 

närvarande är det viktigaste stödet. Det handlar om fysisk närvaro, förståelse och 

uppmärksamhet som skapar den tysta gemenskapen utan att säga något eller genom 

någon aktiv handling. Patienten är lika tacksam för den närvaron och för den 

”ordlösa” kommunikationen (Back- Friis & Strang, 2005, s.377-379). 

 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson gjorde 2004 en studie där det framkom att 

lidande var relaterad till vilken omvårdnad som patienterna fick och vilken relation 

det fanns mellan patienten och vårdgivaren. Patienterna upplevde att de inte fick 

tillräckligt information och tid om cytostatikabehandling. Bristande relation mellan 

patienten och vårdgivaren, ledde till lidande. Patienterna upplevde att vårdgivaren 

ibland inte såg de som enskilda individer. 

 

Det är därför viktigt att undersöka patienternas upplevelse av cytostatikabehandling i 

samband med cancersjukdom. 

 

Syfte  

 

Syftet med denna studie var att belysa upplevelser hos patienter med cancer i 

samband med cytostatika behandling. 

 
Metod  
 

Vi har använt oss av en metodisk systematisk litteraturstudie för att fördjupa våra 

kunskaper angående upplevelser kring cytostatikabehandling. Att göra en metodisk 

litteraturstudie innebär att man kritiskt granskar, systematiskt söker och 

sammanställer litteratur inom ett valt problemområde eller ämne. Studien bygger på 

aktuell forskning inom vårt valda problemområde. En systematisk litteraturstudie 
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syftar till att åstadkomma en syntes från tidigare empiriska studier (jfr Forsberg, 

Wengström, 2003. s. 29-30). 

 

 

Litteratursökning 

 

Artikelsökningen har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl. För att få så relevant 

litteratur som möjligt med hänsyn till vårt syfte har vi använt oss av MeSH-termerna 

cancer (cancer), chemotherapy (cytostatika), experience (upplevelse), nursing 

(Sjuksköterskearbete), support (stödjande) och quality of life (livskvalitet). 

Begränsningar har varit artiklar publicerade efter 2003 till 2008, baserade på 

människor och artiklar publicerade på engelska och svenska. Antalet träffar i 

databaserna redovisas enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Resutaltat av sökning av artiklar i databaserna 2008-03-25 
SÖKORD CINAHL PUB MED Antal urvalda 

Cancer  

(S1) 

9982 11677 - 

Chemotherapy 

(S2) 

1916 83945 - 

Experience 

(S3) 

5455 21456 - 

Quality of life 

(S4) 

5474 15816 - 

Support 

(S5) 

7763 191446 - 

Nursing 

(S6) 

6342 8109 - 

 

(S1) and (S2) 

 

1438 273763 - 

(S1) and (S2) and (S3) 

and (S4) 

25 (3) 120 (3) 6 

(S1) and (S2) and (S6) 

 

125 214 (2) 2 

(S1) and (S2) and (S5) 

and (S6) 

23 (3 ) 118 (4) 7 

   Siffrorna inom parentes är antalet utvalda 
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Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna var studier med fokus på upplevelse i samband med 

cytostatikabehandling. Studier som belyser hur sjuksköterskan kan ge stöd och studier 

som är publicerade mellan åren 2003 till 2008, som var baserade på människor och 

publicerade på engelska och svenska. Medelåldern för patienterna var 45 till 64 år. 

 

Exlusionskriterier 

 

Exklusionskriterierna var artiklar som saknade abstrakt, review- artiklar och som ej är 

etiskt granskade, samt artiklar som berör medicinska områden. Även dem som ej 

motsvarade syftet faller bort. 

    

Bearbetning 

 

Fas 1  

En första bedömning genomfördes av två bedömare vilka läste 606 abstrakt för att 

välja ut artiklar för fortsatt granskning. Kriterium var att artiklarna skulle beröra det 

valda ämnesområdet för att gå vidare till granskning. 21 artiklar gick vidare till 

granskning, de artiklar som inte var relevanta för studien sorterades bort.  

  

Fas 2  

Av dessa 21 beställdes elva artiklar från biblioteket vid Sundsvalls sjukhus, tio studier 

kunde vi skriva ut själva. Till slut fanns 21 artiklar att undersöka med hjälp av en 

granskningsmall (bilaga 1) av två bedömare för att avgöra om artiklarna skulle gå 

vidare till fortsatt bedömning. Artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna gick 

vidare till ytterligare bedömning. Kravet för att artiklarna skulle inkluderas var att de 

motsvarade syftet och frågeställningen för studien. Sex artiklar exkluderades på grund 

av att de inte motsvarade syftet i studien (bilaga 3). 15 artiklar gick vidare för fortsatt 

granskning i litteraturstudien. 
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Fas 3 

Klassificering och kvalitetsbedömning genomfördes av författarna. 

Granskningsmallen låg som grund för denna bedömning. Värderingen av artiklarna 

utfördes med hjälp av en tregradig skala med hög- medel och låg index. Tretton 

artiklar som ansågs vara av hög och två medelkvalitet och därefter genomfördes en 

manifest innehållsanalys på funna artiklar för att komma fram till ett resultat. 

Artiklarna har sammanställts i bilaga 2. 

 
 
Analys  
 

Att organisera studien började med att författarna läste igenom artiklarna som var 

relevanta för studiens syfte. De data som framkom i såväl kvantitativa och kvalitativa 

studier användes till studien. Artiklarna lästes igenom ytterligare en gång av 

författarna och sorterades därefter in i subkategorier med hänsyn till artiklarnas 

innehåll, därefter lästes artiklarna på nytt och författarna kunde abstrakterna in i 

kategorier. Detta för att få en klar översikt av materialet, och för att uppnå struktur i 

redovisning av resultaten (Backman, 1998, s.29, 54).  

 

Vid analysen av huvudfyndet framkom tre kategorier. Dessa var fysiska effekter, 

psykiska effekter och stöd. Under kategorin fysiska effekter framkom det tre 

subkategorier. Aptitlöshet, trötthet och smärta samt mag-tarmproblem. Den andra 

kategorin är psykiska effekter. Den har i sin tur fyra subkategorier som är kroppsliga 

förändringar, depression och ångest, sexuella störningar, nedsatt kognitiv förmåga och 

emotionell stress. Sista kategorin, stöd, har följande subkategorier; hopp, information 

och kommunikation samt alternativ behandling. 

 

 

Etiskt ställningstagande 

 

Detta var en litteraturstudie och det var inte nödvändigt att söka tillstånd hos etiska 

nämnden före sammanställandet av materialet. Författarna har använt bara material 

där det gjorts etiska övervägande eller som har godkänts av en etisk kommitté enligt 

(Forsberg & Wengström 2003, s. 73-74). 
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Klassificering och värdering av artiklarna 

 

Klassificering av artiklarna har genomfört enligt SBU, Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, och indelas i följande grupper: 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) dvs en prospektiv studie där man gör en 

slumpvis fördelning av patienterna till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

 

Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

 

Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerande 

fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

 

De granskade artiklarnas vetenskaplighet är bedömda utifrån en tre gradig skala med 

följande index; hög (I) medel (II) låg (III), (SBU, 1999. s.15-16). 

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ 

metod. Kvalitetskriterier för RCT, P, och R 

 

 I=hög II=medel III=låg 

RCT Prospektiv randomiserad studie. 

Större välplanerad och genomförd multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

 

 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter, och/eller för många 

delstudier 

vilket ger otillräcklig statisk 

styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet 

eller för stort bortfall 

P Prospektiv studie utan randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal patienter, adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

- 

Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma 

statistiska metoder. 
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Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ 

metod. Kvalitetskriterier för K enligt SBU, 1999 (4, kapitel 4, s.8). 

 I = hög II = medel III = låg 

K Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt välbeskriven undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys väl beskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och begripligt, god kommunicerbarhet. 

 

 Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt 

beskriven, metod/analys ej 

tillräckligt beskriven eller 

bristfällig 

resultatredovisning. 

 

 

 

Resultat 

 

I litteraturstudien inkluderades femton vetenskapliga artiklar. Elva kvantitativa studier 

och fyra kvalitativa. Sju från U.S.A., tre från Australien, två från Sverige och 

resterande studie fördelade sig med en från följande länder: Canada, Thailand och 

United Kingdom (England). Artiklarnas klassificering, värdering, design och 

analysmetod presenteras utförligt i Bilaga 2. Resultat i denna litteraturstudie kommer 

att presenteras utifrån tre kategorier. Den första kategorin var fysiska effekter som 

hade subkategorierna aptitlöshet, trötthet och smärta samt mag-tarmproblem. Den 

andra kategorin var psykiska effekter som hade subkategorierna kroppsliga 

förändringar, depression och ångest, sexuella störningar, nedsatt kognitiv förmåga och 

emotionell stress. Den sista kategorin var stöd som hade subkategorierna hopp, 

information och kommunikation samt alternativa behandlingar. 

 

Fysiska effekter  

 

Under denna kategori presenteras studier som beskriver patienternas upplevelser som 

illamående och aptitlöshet, trötthet, smärta, sömnstörningar och mag-tarmproblem 

under cytostatikabehandling. 
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Aptitlöshet 

 

I nedanstående studier framkom det att illamående påverkade patienternas dagliga liv 

negativt. De upplevde oförmåga att inta föda vilket i sin tur ledde till viktminskning 

och orkeslöshet (Bergkvist & Wenström 2006; Greimel Bjelic-Radisic, Pfisterer, 

Hilpert, Daghofer & Du Bois 2006; Hacker, Ferrans, Verlen, Ravand, Gelms & 

Dieterle 2006; Olver, Anne, Taylor&  Whitford 2004;  Norwak, Stockler & byrne 

2004 ; Boenhmke & Dickerson 2005). 

 

I en studie som gjordes av Bergkvist & Wenström (2006) undersöktes effekter av 

illamående och kräkningar i samband med cytostatikabehandling. I studien framkom 

att det fanns en signifikans mellan kräkningar och aptitlöshet. Patienterna upplevde 

mindre lust att inta näring efter kräkning vilket i sin tur ledde till viktnedgång. 

  

Trötthet och smärta 

 

Under denna subkategori presenteras studier som berör effekter av 

cytostatikabehandlingen som leder till trötthet vilket påverkar den fysiska aktiviteten.  

 

Studierna visade att energiförlusterna var stora under behandlingen och det ledde till 

ökad trötthet. Tröttheten påverkade patientens livskvalitet negativt och de upplevde 

sig som inaktiva och orkeslösa (Hacker et al 2006;  Bezjak, Tu, Bacon, Osoba,  Zee, 

Stuart, Roy, Piccart &  Eisenhauer 2004; Greimel et. al. 2006; Ream, Rickardson & 

Alexander-Damn 2006 ; Thanasilp & Kongsaktrakul 2005 ; Byar, Berger, Bakken & 

Cetak 2006 ; Norwak et al.  2004; Bakitas 2007; Olver et al. 2004).  

 

I nedanstående studie påvisas en ökad känsla av fysisk och psykisk utmattning i 

samband med cytostatikabehandling. Studierna påvisade signifikans mellan trötthet 

och pågående behandling. Tröttheten ledde till att patienterna upplevde isolering från 

vardagslivet. Isolering från att inte kunna arbeta som vanligt, inte kunna köra bil eller 

inte kunna delta under fritidsaktiviteter samt en förändrad familjerelation (Bakitas 

2007;Thanasilp 2005 ;Hacker et. al. 2006; Byar et. al. 2006; Bezjak et. al. 2004).  
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I Hacker et. al. (2006) studien framkom att mindre sömn var signifikant med trötthet. 

Patienterna uppvisade sömnstörningar under pågående cytostatikabehandling som 

ledde till orkeslöshet och mindre fysisk aktivitet. 

 

Nedanstående studier visade att patienterna som genomgått cytostatikabehandling 

hade smärta som påverkade deras livskvalité negativt. Patienterna beskrev smärta som 

ett hinder för deras dagliga aktiviteter (Byar et  al. 2006; Boenhmke et al. 2005; 

Bezjak et al. 2004).   

 

Mag-tarmproblem 

 

I Olver et al. (2004) beskrevs att biverkningar från magen och tarmen påverkade 

patienternas livskvalité negativt. Patienterna upplevde en rädsla för att förlora 

kontrollen på grund av diarré och illamående. Problematiken från magen och tarmen 

påverkade hela deras kroppar.  

 

Psykiska effekter 

 

Under denna kategori presenteras studier som beskriver patienternas upplevelse som 

kroppsliga förändringar, depression, nedsatt kognitiv förmåga, ångest, sexuella 

störningar och emotionell stress under cytostatikabehandling. 

 

Kroppsliga förändringar  

 

I nedanstående studier framkom att patienterna upplevde att hårförlust var den 

svåraste biverkningen eftersom de upplevde en förändring av sin självbild och 

självkänsla samt att de blev påminda av sin sjukdom dagligen. Förlusten av håret 

gjorde att de kände som om deras identitet försvunnit (Olver et al. 2004; Boenhmke et 

al. 2005).  
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Depression och ångest 

 

Studierna visade att patienter som genomgått de cytostatika behandlingsperioderna 

gjorde dem deprimerade och upplevde ångest. Patienternas upplevelse var en rädsla 

för cytostatika och att det var mentalt påfrestande under behandlingen (Byar et al., 

2006; Ream et al., 2006). 

 

Sexuella störningar 

 

Olveret et al. (2004) gjorde en studie vars syfte var att se om informationen om 

cytostatika, biverkningarna före cytostatikabehandlingen påverkade patientens 

verkliga biverkningar. Resultatet påvisade att patienterna kände sig oattraktiva på 

grund av sina kroppsliga förändringar och mindre självkänsla. Känslan av att vara 

”ofin” gjorde att de inte hade någon sexuell lust. 

 

Nedsatt kognitiv förmåga och  emotionell stress. 

  

Nedanstående studier påvisade att patienterna upplevde emotionell stress och en 

nedsatt kognitiv förmåga under cytostatikabehandlingen. Många patienter upplevde 

behandlingen som mentalt påfrestande och hade svårighet att ta till sig behandlingens 

betydelse. Patienterna kände sig mentalt utmattade vilket ledde till nedsatt kognitiv 

förmåga och samtidigt en ökad emotionell stress. Det innebar en del förändringar i 

den sociala relationen till omgivningen och påverkade patientens dagliga liv negativt 

på grund av att de upplevde sig oattraktiva och osociala för omvärlden (Hacker et. al., 

2006;  Bakitas 2007 & Bezjak et.al.,  2004). 

 

Stöd 

 

Under denna kategori presenteras studier som beskriver patienternas upplevelse av att 

få stöd av anhöriga eller sjukvårdspersonal under cytostatikabehandling. 

Subkategorierna är hopp, information och kommunikation. 
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Hopp 

 

I Reb:s (2007) studie var syftet att undersöka upplevelsen om hopp hos kvinnor med 

avancerad äggstockscancer och som genomgick cytostatikabehandling. Resultatet 

visar att patienterna som genomgått cytostatikabehandling hade funderingar om bland 

annat botemedel och döden. Trots oro och rädsla hade de flesta patienterna hopp om 

att leva ett normalt liv med en livsmening. De ansåg att hopp från anhöriga och 

personal var ett viktigt stöd, lika viktigt som medicinsk behandling för att kunna ta sig 

igenom en krävande behandling. 

 

 

 

Information och kommunikation 

 

Schulmeister, Quiett och Mayer (2005) undersökte och presenterade patienternas 

livskvalitet och kvalité av vård samt patienternas tillfredsställelse under pågående 

cytostatikabehandling. Studien visade att patienterna har fått mycket information 

kring behandlingen från olika källor, bland annat från sjuksköterskorna. Patienterna 

önskade att personalen informerade om annat än rutinuppgifter. De önskade få 

information om andlig vård och sexualitet samt om andra alternativa behandlingar. 

 

Nedanstående studie påvisade att kommunikation och relation från anhöriga hade stor 

betydelse när det gällde stöd. Anhörigas stöd var viktigt för patienterna. Patienterna 

upplevde stöd och uppmuntran från sina anhöriga som positivt för att kunna ta sig 

genom behandlingen (Ekman, Berggbom, Ekman, Berthold & Mahsneh 2004 ; 

Thanasilp et al., 2005).  

 

Alternativ behandling 

 

I studien av Dibble, Israel, Nussey, Casey och Luce (2003) var syftet att belysa 

patienternas upplevelse och intensitet av illamående hos kvinnor med bröstcancer som 

genomgick cytostatikabehandling. I resultaten framkom att under dag tre i 

behandlingsskedet, var illamåendet värst.  Patienterna fick behandling mot illamående 

i form av akupunktur och ett program för avkoppling. Detta gav en positiv förändring 



                                                                                                                                                                               14 

av illamåendet. Stimulering genom akupunktur och patienternas förmåga att skapa 

fysisk avkoppling genom att delta i avkopplingsprogram påverkade patienternas 

upplevelser. Patienterna upplevde minskad intensitet och varaktighet av illamående 

och kräkningar under cytostatikabehandlingen. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Metoden som användes för att uppnå syftet och få svar på frågeställningarna, har varit 

en systematisk litteraturstudie. Studien baseras på femton artiklar utförda med 

kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetodik. De artiklar som inkluderades i studien 

var publicerad mellan 2003 och 2008. Utifrån syftet framträdde Mesh-termer: cancer, 

chemotherapy, experince, quality of life, support och nursing. Dessa termer ledde 

fram till en bra sökprofil, med många träffar, dock var många av dessa artiklar 

medicinskt inriktade, vilket gjorde att vi fick läsa 606 abstrakt för att finna relevanta 

studier utifrån syftet. Det har varit svårt att få tag på fulltext artiklar, vilket har lett till 

att vi har fått beställa hem artiklarna och detta gjorde att det tog tid att komma igång 

med själva granskningen av artiklarna. I de databaser som användes för sökningen 

fanns enbart artiklar skrivna på engelska. Den engelska facklitteraturen har varit svår 

att översätta vilket har försvårat granskningen av artiklar och tog betydande tid. Att 

vara två författare har varit en fördel eftersom det underlättar granskningen och 

valideringen av artiklar. Vi har granskat samtliga artiklar och tillsammans reflekterat 

och diskuterat. Vi anser att vi har funnit det antal relevanta artiklar som varit 

trovärdiga och giltiga för studiens syfte och har besvarat resultatet. 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa upplevelser hos patienter med cancer i 

samband med cytostatikabehandling. 

 

I studien framkom det att matlusten påverkades under cytostatikabehandling, 

illamående och kräkning var det som var vanligaste orsaken till aptitlösheten. Mindre 

näringsintag, trötthet ledde till minskad fysisk aktivitet som i sin tur gjorde att 

patienterna kände sig isolerade. Ytterligare en orsak till isolering var smärta som 

patienterna upplevde under pågående behandling. Sjukdomen och behandlingen 

gjorde att patienterna tappade håret vilket ledde till dålig självbild och påverkade den 

sexuella lusten negativt. De fick också mag och tarm-problem som påverkade 

patientens självkänsla och som ledde till dåligt självförtroende och det påverkade 

livskvaliteten negativt. Emotionell stress och nedsatt kognitiv förmåga var ytterligare 

faktorer som påverkade det psykiska välmående. Det är markant att patienter som fick 

stöd från närstående och sjukvårdspersonal upplevde det betydelsefullt, det gav dem 

hopp att orka med behandlingen. God kommunikation och information påverkade 

patienternas hanteringsförmåga positivt. Alternativa behandlingsformer som 

akupunktur och avkoppling visade goda effekter mot illamående och kräkningar 

(Bergkvist & Wengström 2006; Greimel et al 2006; Hacker et al 2006; Olver et al 

2004;  Norwak et al 2004; Boenhmke & Dickerson 2005; Bezjak et al 2004; Ream et 

al 2006; Thanasilp & Kongsaktrakul 2005; Byar et al 2006; Schulmeister et al 2005; 

Ekman et al 2004; Dibble et al 2003; Reb 2007; Bakitas 2007). 

 

I vår litteraturstudie framkom att aptitlösheten påverkades av illamående och 

kräkningar vilket är välkänt och en förväntad bieffekt (Bergkvist & Wengström 

2006; Greimel et al 2006; Hacker et al 2006; Olver et al 2004; Norwak et al 2004; 

Boenhmke & Dickerson 2005). Eftersom dessa bieffekter är välkända är det viktigt att 

sjuksköterskan informerar patienterna om detta och försöker finna åtgärder som kan 

förebygga eller lindra symtomen, (jmf Reitan & Schjolberg 2003). 

 

Patienters livskvalitet påverkades negativt under cytostatikabehandlingen. Tröttheten 

var en del av orsaken till att patienter tappade energi och blev begränsade i sin fysiska 

aktivitet som i sin tur gjorde att känslan av isolering i vardagslivet ökade (Greimel et 
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al 2006; Hacker et al 2006; Norwak et al 2004; Boenhmke & Dickerson 2005; Bezjak 

et al 2004; Ream et al 2006; Thanasilp & Kongsaktrakul 2005; Byar et al 2006; Reb 

2007; Bakitas 2007). Sjuksköterskan bör uppmärksamma och värdera patientens 

livskvalitet under behandlingsperioderna. Detta för att få en god uppfattning om hur 

patienterna uppfattar sin livskvalitet, (jmf SBU 200, s. 105-106). 

I vår litteraturstudie framkom att cytostatika behandling var mentalt påfrestande, 

patienterna blev deprimerade och fick ångest (Byar et al. 2006; Ream et al 2006) 

Eftersom patienter känner fruktan och oro, samt står inför en livskris är det viktigt att 

sjuksköterskan stöttar och är närvarande hos patienterna och deras anhöriga. Det är 

viktigt att sjuksköterskan känner till att patienterna värdesätter sjuksköterskans 

stödjande funktion. Sjuksköterskans stöd kan vara att hon har förståelse, lyssnar aktivt 

och är fysiskt närvarande samt ger uppriktig information till patienten för att minska 

oro och rädslan kring behandlingen (jmf Back- Friis & Strang 2005 s.377-379). 

 

Andlig vård och sexualitet är områden som sjuksköterskan inte berör särskilt mycket 

vid samtal med patienterna. Det är viktigt att sjuksköterskan lägga mer vikt på dessa 

områden. Sjuksköterskan måste se hela patienten och inte lägga fokus på illamående 

eller kräkningarna som är de vanligaste bieffekterna vid behandlingen. Detta för att ge 

bättre livskvalitet och att försöka förstå patienterna (jmf Schulmeister et al. 2005) Vi 

tycker att det är viktigt att patienterna blir sedda som individer med specifika behov 

av information (jmf Rehnsfeldt, et al. 2004) 

 

Patienter som har fått cytostatikabehandling hade många funderingar kring botemedel 

och döden. Trots oro och rädsla kände de flesta patienterna hopp om att leva ett 

normalt liv med en livsmening. De tyckte att hopp var ett viktigt stöd, lika viktigt som 

medicinsk behandling för att kunna ta sig igenom svåra behandlingar. Det är 

väsentligt att sjuksköterskan kan inge hopp och försöka förbättra livskvaliteten trots 

patienternas svåra livssituationer (Reb, 2007).   

 

Anhörigas stöd var oerhört viktigt för patienterna. Eftersom patienterna upplevde 

detta positivt och det hjälpte dem att orka genomgå behandlingen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan finns till hands och kan ge stöd både till patienten och anhöriga. Under 

cytostatikabehandlingen behöver dessa patienter mycket stöd och uppmuntran (jmf 

Ekman, Berggbom, Ekman, Berthold & Mahsneh 2004 ; Thanasilp et al., 2005).  
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Konklusion 

 
Denna litteraturstudie har gett oss fördjupade kunskaper om hur vanligt det är med 

biverkningar i samband cytostatikabehandling.  

Hassan och Ljungman (2003 s.22,52-54) beskriver att patienter fått så allvarliga 

bieffekter att de avbrutit behandlingar som skulle kunna ha räddat deras liv. Det är 

komplicerat att kombinera cytostatikabehandling tillsammans med andra 

behandlingar. 

 

 Det är viktigt att sjukvården lägger mycket vikt på åtgärder så att patienten orkar med 

sina behandlingar i fortsättningen. Denna litteraturstudie har betydelse för 

sjuksköterskan genom att belysa hur viktigt det är att sjuksköterskan har kunskaper 

om patientens upplevelser i samband med cytostatikabehandling och hur de påverkar 

livskvalitén.  

 

Rehnsfeldt et al studie framkommer att patienterna upplever att de inte fick tillräckligt 

med information. Bristfällig information om bieffekter vid cytostatikabehandling kan 

leda till att patienten lider, vilket påverkar patientens livskvalitet. Detta tycker vi är en 

viktig kunskap för sjuksköterskan, detta för att hon eller han ska kunna minska 

lidandet för patienten. Det är också viktigt att sjuksköterskan ser varje patient som en 

enskild individ med individuella behov. Sjuksköterskans roll är att stödja och hjälpa 

patienten och dennes närstående vad som än händer under cytostatikabehandlingen. 

Det är viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och ser hela patienten. Även 

att hjälpa och hantera symptom/biverkningar och att försök att förbättra livskvalitén 

så gott som det går. 

 

Vi anser att det vore angenämt att forska vidare om bieffekter vid 

cytostatikabehandling med fokus på psykisk påverkan, samt sjuksköterskans 

möjligheter att stötta patienterna på bästa sätt. 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                               18 

Referenslista 
 
Backman., J. (1998) Rapporter & uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

 

Bakitas, M. (2007). Background noise: The experience of chemotherapy- induced 

peripheral neuropathy. Nursing Officaial Journal of the Eastern Nursing Research 

Society and the Western Institute of Nursing. Vol. 56(5), 323-331. 

 

Beck- Friis, B., Strang, P. (2005). Palliativ medicin. Stockholm: Liber AB. 

 

Bergkvist, K., & Wengström, Y. (2006). Symtom experience during chemotherapy 

treatment- With focus om nausea and vomiting. European journal of Oncology Nursing. 

Vol.10, 21-29. 

 

Bezjak, A., Tu, D.,  Bacon, M., Osoba, D.,  Zee, B.,  Stuart,G., Roy,J-A.,  Piccart, M., 
&  Eisenhauer E. (2004). Quality of life in Ovarian Cancer Patients: Comparison of 
paclitaxel plus cispaltin, with cyclophosphamide Plus cisplatin in a Randomized 
study. Journal Of Clinical Oncology. Vol. 22 (22), 4595-4603. 
 

Byar, K., Berger, A., Bakken, S.,  Cetak M., (2006). Impact of Adjuvant Breast Cancer 

Chemotherapy on Fatigue, Other Symptoms, and Quality of Life. Oncology Nursing 

Forum. Vol. 33 (1), 18-26. 

 

Boenhmke, M., & Dickerson, S. (2005). Symptom, Symptom Experiences, and Symptom 

Distress Encountered by Women With Breast Cancer Undergoing Current Treatment 

Modalities. Cancer Nursing. Vol.28 (5), 382-389 

 

Dibble, S., Israel,J.,  Nussey, B.,  CaseyK.,  & Luce, J., (2003). Delayed chemotherapy- 

induced nausea in women treated for breast cancer. ONE. Vol. 30. (2), 40-46. 

 

 

Ekman, I.,  Berggbom, I.,  Ekman, T.,  Berthold H.,  & Mahsneh S.(2004).Maintaainning 

Normality  and support Are central Issues When Receiving Chemotherapy for Ovarian 

Cancer.  CANCER NUSING. Vol.27, (3), 177-182. 

 



                                                                                                                                                                               19 

Forsberg C., & Wengsröm Y. (2003) Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

natur och kultur. 

 

Greimel, E., Bjelic –Radisic, V., Pfisterer, J., Hilpert, F., Daghofer F., & Du Bois A. 

(2006). Randomized Study of the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie 

Ovarian Cancer Study of Life In-Patients with Ovarian Cancer Treated With 

Cisplatin/Paclitaxel Versus Carboplatin/Paclitaxel. Journal Of Clinical Oncology. Vol.24 

(4), 579-586. 

 

Hassan  M., & Ljungman, P. (2003). Cytostatika. Liber: Stockholm 

 

Hacker, E-D.,  Ferrans., C,  Verlen., E, Ravand., F, Gelms., J, & Dieterle, N. (2006) 

Fatigue and psysical activity in patients undergoing Hematopoitie Stem cell Transplant. 

Oncology  Nursing Forum. Vol. 33, (3) 614-623. 

 

Nowak, A., Stockler, M., &  Byrne, M.  (2004). Assessing Quality of life During 

Chemotherapy for pleural mesothelionna:Feasibility, validity and Results of Using the 

European organization for research and treatment of cancer corer Qualihty of the 

questionnaire and Lung Cancer Module. American Society of Clinical Oncology vol. 22 

(15), 3172-3180. 

 

Olver, I.N., Taylor, A.E., & Whitford, H.S. (2004). Relationsships  Between patients Pre-

Treatment expectaions toxicities And Post Chemotherpy  experiensces. Psycho-Oncology 

vol. 14, 25-33. 

 

 

Reb, A.  (2007) Transforming the Death Sevtence: Elements of hope in women with 

advanced ovarian cancer. Oncology Nursing  Forum. Vol. 34, (6)  70-81. 

 

Reitan ,A. & Schjolberg T. (red) (2003) Onkologisk omvårdnad. Liber: Stockholm  

Ream, E., Rickardson, A., Alexander-Damn C.(2006). Supportive Intervention for 

Fatigue in  patients Undergoing Chemoterapy: A Randomized Controllrd Trial. Journal of 

Pain and  Symptom  Management. Vol.31 (2), 148-161. 

 



                                                                                                                                                                               20 

Rehnsfeldt, Rn., Lindholm, L., Hamrin E., & Eriksson, K. (2004) Suffering related to 

health care: A study of breast cancer patients experiences. International Journal Of 

Nursing practice. Vol. 10,  248-256.  

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2001).  Cytostatikabehandling vid 

Cancer volym 1. Stockholm 

 

Schulmeister, L., Quiett, K., & Mayer., K.(2005). Quality of life, quality of care, and 

patient Satisfaction: perceptions of patients undergoing outpatient autologous stam cell 

transplantation. Oncology Nursing Forum. Vol. 32. (1) 57-67 

 

Socialstyrelsen (2005). Cancer i siffror. Populärvetenskapliga fakta om cancer - dess 

förekomst, bot och dödlighet. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

SBU & SSF (1999). Evidens baserad omvårdnad- vid behandling av personer med 

schizofreni. Nr.4. 

 

Thanasilp, S., & Kongsaktrakul PH.(2005) Factor predicting quality of life of patients 

with cancer undergoing chemoterapy. Thai Journal of Nursing Research. Vol. 9 (4) 306-

314. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                               21 

 

Artikelgranskning                                                         Bilaga 1                                                                                 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….. 

Titel:………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………..………………………………

………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………

….. 



                                                                                                                                                                               22 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 

□................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?               Ja             Nej   

Urval relevant?                            Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?              Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?        Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    



                                                                                                                                                                               23 

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet             Ja □ Nej □ 

               Representativt                        Ja □     Nej □ 

               Kontext             Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven            Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven             Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………

……….. 

Etiskt resonemang              Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 
 

Är resultatet generaliserbart?             Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

                     Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 

 

 

 



  

Bilaga 2. Tabell översikt av studier som redovisar upplevelser i samband med cytostatikabehandling hos patienter med cancer. Utifrån en 

modifierad modell ur SBU, (1999. s.15-16). 

 

 

Författare 
År. Land 
 

Titel Syftet 
 

Metod/ design 
 

Deltagare 
 (Bortfall) 

         Resultat 
 

Kvalitet 
Typ 

Hacker, Ferrans, 
Verlen, Ravand, 
Gelms & Dieterle. 
(2006) 
USA 

Fatigue and physical 
activity in patients 
undergoing Hematopoietic 
Stem cell Transplant 

Att undersöka mönster av 
trötthet, fysisk aktivitet, hälsa 
status och livskvalité i 
samband cytostatika 
behandling. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

 

17 (3) 

Utfört 

Det visade sig att trötthet och 
samtidigt minskad fysisk 
aktivitet ökade signifikant 
under cytostatika 
behandlingen. 
Patienterna upplever trötthet, 
illamående, sömnstörningar, 
aptitlöshet och försämrad 
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Prospektiv 
Randomiserad 
kontrollerad 
Intervention 

145(42) 

Utfört 

Studien visade mindre trötthet 
och depression i intervention 
gruppen som fick behandling 
än kontrollgruppen. 

Hög (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergkvist & 
Wengström 
(2006) 
Sverige  

Symptom experience 
during chemotherapy 
treatment- With focus on 
nausea and vomiting 

Förståelse av patienters 
upplevelse med fokus på 
illamående och kräkningar i 
samband med cytostatika 
behandling. 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

9 (-) 

Utfört 

Illamående och kräkningar 
påverkade deras dagliga liv 
negativt så som mindre intag 
av mat, viktnedgång och 
sömnstörningar. 

Hög (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulmeister, 
Quiett & Mayer 
(2005) 
U.S.A. 
 

Quality of life, quality of 
care, and patient 
Satisfaction: perceptions of 
patients undergoing 
outpatient autologous stam 
cell transplantation  

Att undersöka kvalitet av 
patienters liv och kvalitet av 
vård samt patienters 
tillfredsställelse under 
cytostatika behandling. 

Kvalitativ 
Deskriptiv 

36 (4) 

Utfört 

Patienterna var nöjda med den 
information de fått men ville 
ha kompletterande information 
 

Hög (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Reb 
(2007) 
U.S.A.  
 
 
 

Transforming the Death 
Sentence: Elements of hope 
in women with advanced 
ovarian cancer. 
 
 
 

Att studera upplevelse om 
hopp hos kvinnor med 
avancerad äggstock cancer 
som genomgått cytostatika 
behandling. 
 
 

Kvalitativ 
Grounded 
Theory 
 
 
 
 

20 (-) 

 

 

De flesta kvinnor ansåg att 
hopp var en av de botemedel 
som hjälpte och det var livs 
viktigt för att de skulle kunna 
orka med behandling och 
sjukdomen. 
 
 

Hög(1) 
 
 
 
 
 
 

Bakitas 
(2007) 
U.S.A. 
 

Background noise: The 
experience of 
chemotherapy- induced 
peripheral neuropathy. 
 

Att undersöka mönster av 
stress, fylla symtom och 
förändringar kring 
funktionella som kan påverka 
dagliga livet i sambandet med 
cytostatika behandling.  
 

Kvalitativa 
Deskriptiv med 
halv strukturerad 
intervjun 
 

28 (-) 

 

Det visade sig signigkant 
fysiska begränsning, ökad 
trötthet och hade 
sömnstörningar. Emotionell 
stress och depression som 
ledde till att sociala relationer 
förändrades under cytostatika 
behandlingen. 
 

Hög (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanasilp & 
Kongsaktrakul 
(2005) 
Thailand 
 

Factor predicting quality of 
life of patients with cancer 
undergoing chemotherapy. 
 

Att undersöka olika faktorer 
som påverkar hälsan status 
och livskvalité i samband 
cytostatika behandling. 
 

Kvantitativa 
Tvärsnitts studie 
 

120 (-) 

 

Trötthet hade en signigkant 
negativ effekt på patienters 
livskvalité och samtidigt 
minskade fysisk aktivitet, 
under cytostatika 
behandlingen. 
Patienterna upplevde familjen 
som stöd och hade stor 
betydelse för dem. 
 

Hög (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibble, Israel, 
Nussey, Casey & 
Luce 
(2003) 
U.S.A. 

Delayed chemoterapy- 
induced nausea in women 
treated for breast cancer. 

Att studera upplevelse och 
intensitet av försenad 
illamående på bröstcancer 
kvinnor som genomgår 
cytostatika behandling 

Kvantitativa 
Longitudinal 
descriptive 
studie 

303 (50) 

Utfört 

Efter den tredje dagen av 
behandlingen, kände 
patienterna att illamåendet var 
värst. Avkopplingsträning 
samt akupunktur behandling, 
gav positiv effekt mot 
illamåendet. 

Hög (1 
 
 
 
 
 
 



  

Byar, Berger, 
Bakken & Cetak  
 (2006) 
American 
 
 
 
 

Impact of  Adjuvant Breast 
Cancer Chemotherapy on 
Fatigue, Other Symptoms, 
and Quality of Life 

Syftet med studien var  
att studera patienters 
livskvalité i samband 
cytostatikabehandling, när det 
gäller trötthet och andra 
psykologiska påverkan i 
samband med behandlingen. 

Kvantitativ 
longitudinal 

28 (3) 

Utfört 

Resulatat visade signikant 
trötthet, sömnstörningar och 
smärta, tröttheten och minskat 
fysisk aktiviteten. Patienterna 
upplevde också mycket 
ångest, depression Detta 
påverkade patientens 
livskvalitet.  

Hög (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boenhmke & 
Dickerson 
(2005) 
American 
 
 
 
 
 
 
 

Symptom, Symptom 
Eperiences, and Symptom 
Distress Encountered by 
Women With Breast 
Cancer Undergoing Current 
Treatment Modalities 

Syftet med studien var att 
undersöka hur kvinnor med 
bröstcancer reagerade i 
samband med cytostatika 
behandling och hur det 
påverkade deras livskvalité. 

Kvantitativ 
kvalitativ 

20 (-) 

Utfört 

Denna studie visade patienter 
tappade hår, illamående och 
andra grupper hade mycket 
skelettsmärta under 
behandlingen. 

Hög (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Nowak, Stockler  
& byrne 
 (2004) 
Australia                  
 
 
 

Assessing Quality of life 
During Chemotherapy for 
pleural mesothelionna 
:Feasibility, validity and 
Results of Using the 
European organization for 
research and treatment of 
cancer corer Qualihty of the 
questionnaire and Lung 
Cancer Module 

Syftet var att studera 
patientens livskvalité i 
samband med 
cytostatikabehandling och 
identifiera det som påverkade 
mest på deras livskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
 

53 (-) Studien visade signikant 
trötthet,dyspné, aptitlöshet i 
början av behandling. Senare i 
behandlingen upplevde 
patienterna ökad aptit, mindre 
dyspné men ännu en ökad 
trötthet.  

Medel (11) 

Ekman, Berggbom, 
Ekman, Berthold & 
Mahsneh (2004) 
Sverige 

Maintaainning Normality  
and support Are central 
Issues When Receiving 
Chemotherapy for Ovarian 
Cancer 

Syftet med denna var att 
undersöka kvinnor som fått 
diagnos ovarian cancer. Deras 
upplevelse i samband med 
cytostatika behandling och 
vilket stöd de kan få. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
kvalitativ 

10 (-9) 

Utfört 

 Resultat framkom att 
kvinnorna var positiv till 
cytostatika och ansåg 
behandlingen som nödvände. 
Det visade också att de hade 
fått mycket stöd av sina 
anhöriga. 
 

Hög (1)    
 

 
 
 
 
 
 
 



  

    

 Bilaga 3. Exkluderad artiklarna. 
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  År 
 Land 
 
 

                            Titel                                        Orsak 
 
  

Adamsen, Midtgaard, Rorth, Borregaard, 
Andersen, Quist, Moller, Zacho, Madsen & 
Knutsen. 
(2003). 
Danmark. 
 
 

Feasibility, physical capacity, and health benefits of a 
multidimensional exercise program for cancer patients 
undergoing chemotherapy. 

Artikeln tog upp aktivitetsprogram under 
cytostatikabehandling. Detta motsvarar ej vårt syfte. 
 

 

 

Campbell, Lane, Martin, Gelmon & Kenzie. 
(2007). 
Canada 
 
 
 
 

Resting energy expenditure and body mass Chages in 
women during adjuvant chemotherapy for breast cancer. 
 
 
 
 
 

Artikelns syfte var att utvärdera den kliniska effekten av 
adjutant cytostatika dos. Detta motsvarar inte vårt syfte. 
 
 
 
 

Galantino, Brown, Stricker, Farrar. 
(2006). 
U.S.A. 
 

Development and testing of a cancer cognition 
questionnaire. 
 
 

Syftet med denna studie var utvärdera den kliniska   
effekten av adjutant cytostatika dos 
Detta motsvarar inte vårt syfte. 
 



  

Malin, Ko, Ayanian, Harrington, Nerenz, Kahn, 
Ganther-Urmie, Catalano, Zaslavsky, Wallace, 
Guadagnoli, Arora, Roudier, Ganz. 
(2006). 
U.S.A. 
 
 
 

Understanding cancer patients´experience and outcoms: 
development and pilot study of the cancer cere 
outcomes reseach and Survillance patient survey. 
 
 

Artikelens syfte var patientens upplevelse kring sin     
sjukdom och vilket vård de hade rätt till.  
Motsvarar ej vårt syfte. 
 

Gridelli, Ferrara, Guerriero, Palazzo, Grasso, 
Pavese, Satta, Bajetta, Cortinovis, Barbieri, 
Gebbia, Grossi, Novello, Baldini, Gasparini, 
Latino, Durante, Giustini & Negrini. 
(2007) 
Italia  
 
 
 
 

Informal caregiving buren in advanced non-small cell 
lung cancer: The HABIT study. 
 

Syftet med denna undersökning var patienter med     
lungcancer och colon cancer. Pateinerns upplevelse av sin 
sjukdom, vård/behandling som de hade fått från sjukvården.
Det stämmer inte överens med vårt syfte. 
 

Gabrilove, Perez, 
 Tomita,  Rossi & 
 Cleeland 
(2007) 
American 
 

Assessing symptom Burden Using the M.D. Anderson 
Symptom Inventory (MDASI) in Patients With 
Chemotherapy- Induced Anemia 

Syfte var att bedöma cytostatikans biverkningar och      
anemia genom att MDASI, detta var en medicinsk metod 
som används i denna artikel och som ej besvarade vårt 
syfte. 
 

 


