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Abstrakt 

Bakgrund: Cancer är en folksjukdom och drabbar cirka 50 000 personer i Sverige varje år. 

Cancerpatienter genomgår flera cytostatikabehandlingar vilka ger svåra biverkningar och 

påverkar patienternas både fysiska och psykiska hälsa. Syftet: Syftet med denna 

litteraturstudie är att belysa patienter med cancers upplevelse av att genomgå en 

cytostatikabehandling. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie där 16 

vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats används. Artiklarna granskades, bearbetades, 

kvalitetsbedömdes och sammanställdes till ett resultat. Resultat: I resultatet framkom det tre 

huvudkategorier; fysiska faktorer, affektiva faktorer och behov av stöd. Studien visade 

biverkningar av cytostatikabehandlingen och dess negativa påverkan på patienters fysiska, 

psykiska och sociala relationer. Behovet av stöd från vårdpersonal och anhöriga hade stor 

betydelse inför förberedelsen av behandlingen. Symtom som hårförlust, trötthet (fatigue), 

illamående och kräkningar påverkade patienternas aptit och skapade på så sätt lidande för 

cancerpatienterna. Slutsats: Patienternas upplevelse av cytostatikabehandling är att det är en 

krävande behandling att genomgå där nästan alla drabbas utav biverkningar. Biverkningarna 

påverkar hela patientens livssituation. Biverkningar som håravfall, trötthet och 

minnesförändringar upplevdes som ett stort problem för den enskilda patienten.  Detta visar 

att cytostatikabehandling drabbar individen både fysiskt, psykiskt och socialt. Skulle 

patienterna få bättre information om de eventuella biverkningarna från vårdpersonalen, kan 

det göra att de lättare klarar av att hantera biverkningarna när de uppstår. 
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Bakgrund 

Cancer är en förändring i arvsmassan, en så kallad malign transformation och är början på 

uppkomst av tumörer. Vid celldelningar i vävnader sker tillväxten snabbt genom att eliminera 

gamla celler och återuppbygga nya. Om en cell drabbas av förändring i arvsmassan och inte 

kan genomföra apoptos (celldöd) fortsätter cellen att dela sig ohämmat vilket resulterar i 

nybildning av tumörer (Ericsson & Ericsson, 2010, s. 663- 664).  De flesta patienter med 

cancer genomgår cytostatikabehandling för att eliminera cancer tumörerna, cytostatika kan 

även skada kroppsegna celler som medför negativa effekter på kroppen. Upplevelsen av 

biverkningar med cytostatikabehandlingen är individuellt bland patienterna med 

cancersjukdom (SBU, 2001, s. 16-17). 

Ordet cancer väcker oro hos de flesta människor och enligt Socialstyrelsen (2009) är cancer 

en folksjukdom som drabbar var tredje person. Allt fler drabbas av cancer på grund av att vi 

lever allt längre. Cancer är ett samlingsnamn för ett hundratal olika sjukdomar och bara under 

2007 diagnostiserades över 50 000 nya fall (Socialstyrelsen, 2009). 

Människor som drabbas av ett cancerbesked kan genomgå ett väldigt dramatiskt skeende i 

livet, de påverkas psykiskt och upplevs som en kris (Reitan & Schölberg, 2003, s. 47). I 

Cullberg (2006, s. 142 -143) beskriver fyra karakteristiska krisfaser; chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Första chocken kan pågå från 

timmar till några dagar. Rydén och Stenström (2008) beskriver att individen under denna tid 

kan känna oförmåga att ta emot information då de befinner sig i en overklighetskänsla och är 

avskärmade från omvärlden på grund av beskedet (s. 102-106). Reaktionsfasen kommer när 

man inte längre lyckas hålla verkligheten ifrån sig utan blir tvungen att inse vad som faktiskt 

har hänt. Individen kan reagera genom ilska, rädsla och ångest. I reaktionsfasens akuta skede 

kan personen använda sig av försvarsmekanismer för att övervinna och klara situationen. När 

behandlingen mot cancer startat träder även verkligheten fram. Bearbetningsfasen kan pågå i 

upp till ett år efter beskedet om cancersjukdom. Att bearbeta och acceptera sin sjukdom samt 

att blicka framåt är vad som leder till ett mer normalt liv. Nyorienteringsfasen träder i kraft 

efter bearbetningsfasen och varar livet ut. Efter en allvarlig livshotande sjukdom är det vanligt 

att man har hittat nya dimensioner och möjligheter i livet (Cullberg, 2006, s. 142-155). 

Behandlingsmetoder mot cancer 

Behandlingsmetoderna inom cancersjukvården har förbättrats avsevärt under de senare 

årtiondena. Behandlingarna är detsamma som tidigare genom kirurgi, strålbehandling och 
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cytostatika men de har förbättrats och ger möjligheten att bota cancern på ett skonsammare 

sätt och med bättre behandlingsresultat (Socialstyrelsen, 2009; Reitan & Schölberg, 2003, 

s.284-285). 

Cytostatika 

Ursprunget till första cytostatikumet var upptäckten av senapsgasens effekt på människor 

under första världskriget, de som blev utsatta av senapsgasen hade hög mortalitet bara efter 

två veckor. Efter några år upptäckte forskare att senapsgasen hade anticancerogen effekt, den 

gick att använda mot tumörer, problemet var att vävnaderna tog mer skada. Det dröjde ända in 

på 1940-talet innan den första dokumenterade behandlingen genomfördes på en cancersjuk 

patient. Cytostatika betyder ”cellhämmande medel” och hämmar cellens förmåga att dela sig 

och bilda fler cancerceller (Hassan & Ljungman, 2003, s. 13-16). Det påverkar cellernas 

tillväxt så att tumörer reduceras i dess storlek för att sedan med kirurgiskt ingrepp kunna ta 

bort tumören effektivare (Miller & Kearney, 2004; SBU, 2001). Behandling med cytostatika 

kan ske på olika sätt, bland annat genom att tillföra läkemedel intravenöst eller som 

tablettbehandling (Strang, 2004, s. 56-57). Cytostatika kan även ges för att lindra symtom och 

förlänga livet för patienten då tumörsjukdomen är så långt framskriden att den inte kan ge 

kurativ behandling (SBU, 2001; Matsuyama, Reddy, & Smith, 2006). Cytostatika har 

biverkningar vilka uppstår för att behandlingen inte enbart tar bort tumörceller utan även 

skadar kroppsegna celler (Hassan & Ljungman, 2003, s. 215).  De Jong, Courtens, Abu-saad, 

& Schouten (2012) menar att de vanligaste förekommande biverkningar av 

cytostatikabehandling är illamående, hårförlust, munsår, trötthet samt neurologiska symtom. 

Biverkan av cytostatikabehandling som inte blir behandlad kan leda till försämrade 

levnadsförhållanden och viljan att fullfölja hela behandlingen (Middelton & Lennen, 2011). 

Det är en förutsättning att patienten känner till behandlingens syfte och dess biverkningar, att 

man skapar en trygghet hos patienten innan behandlingen påbörjas (Birgegård & Glimelius, 

1991, s. 140). Utvecklingen inom det medicinsk-tekniska området går snabbt framåt medan 

det inom patientområdet, välbefinnande och omvårdnad inte går lika snabbt framåt. Detta har 

dock en lika betydelsefull roll gällande livskvalitet för cytostatika behandlade patienter 

(Birgegård & Glimelius, 1991, s. 138). Sjuksköterskan anses ofta ha bristande kompetens när 

det handlar om att lindra patienternas biverkningar från cytostatikabehandling. Genom en 

ökad förståelse om patientens upplevelse och genom att se helheten bakom sjukdomen kan de 

utveckla sig själva och andra vårdgivare för att hjälpa patienten till en bättre livskvalitet 

(Molassiotis, 2000).  
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Lidande 

Lidande kan ses som en oundviklig del av livet (Beck-Friis & Strang, 2010, s. 90). Eriksson 

(1994) beskriver att lidande beror på människans upplevelse av kroppsliga plågor så som 

smärtor, trötthet och svaghet men även psykiska åkommor som sorg, rädsla, ångest och skam. 

Detta gör att den sjuke inte kan leva ett normalt liv. Individen förlorar sin självständighet och 

blir beroende av andra för att hantera sin situation (s. 19-22, 30). Det är en del av livet som 

bör accepteras och bearbetas tills lidandet är besegrat Beck-Friis & Strang, 2010, s. 90). 

Eriksson (1994) beskriver att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan lidande delas upp i tre 

olika former: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande innebär att 

individens liv förändras avsevärt vid en sjukdom, det blir ett inre kaos och en obehaglig 

känsla av att inte ha kontroll över sitt öde. En förändring av ett fungerande liv till att återskapa 

en ny mening med livet skapar lidande. Sjukdomslidande innebär lidande som orsakas av 

ohälsa, biverkningar eller en specifik sjukdom/behandling. Det förekommer även existentiellt 

och andligt lidande för en person som lider av en sjukdom. Förlusten av sin egen förmåga, 

relationen till andra människor och sitt mänskliga värde uppkommer vid en livshotande 

sjukdom vilket leder till lidande. Sjuksköterskans egen reflektion över livsvärld och lidande 

kan inverka på hur patientens lidande uppmärksammas. Vårdlidande innebär lidande som 

orsakas av vården genom bristfällig eller utebliven vård. Det kan även handla om att patienten 

inte har makten till att bestämma själv över sin behandling. Att vara patient och inte bli sedd 

eller förstådd är det som skapar mest lidande. Vårdsystemet är avsett för att ge vård till den 

människa som lider men i många fall har vården misslyckats och istället orsakat omedvetet 

lidande hos patienten. Riktlinjen inom omvårdnad är att lindra fysiska och psykiska besvär 

samt främja människans välbefinnande. För att kunna ge en bra omvårdnad så ska det finnas 

väl fungerande vårdrelation mellan patienten och vårdpersonalen (Eriksson, 1994, s. 82-90). 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienter med cancers upplevelse av att 

genomgå en cytostatikabehandling. 

 

Metod 

Metod som användes för att besvara syftet var en litteraturstudie vilket innebär att författaren 

gör en insamling av relevanta vetenskapliga artiklar från olika databaser, granskar dessa 



 
 

4 
 

kritiskt, analyserar och sammanställer. I litteraturstudien inkluderades relevanta artiklar som 

överensstämde med inklusionskriterierna samt syftet (Jfr. Forsberg & Wengström, 2013, s. 

30-32). 

Datainsamling 

För sökning av artiklar användes databaserna CINAHL och Pubmed. Målet för 

databassökning är att få fram vetenskapliga artiklar inom det valda området. Dessa två 

databaser valdes ut för att de är omvårdnadsinriktade. De använda meschtermerna i sökningen 

var: Chemotherapy, Neoplasms, Qualitative Research, dessutom användes ordet Experience 

vid fritextsökning. För att sortera bort medicinska studier och finna artiklar som beskriver 

personers upplevelse inom det valda området användes Meshtermen Qualitative Research. 

Översikt av litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

Sekundärsökning 

Efter avslutad systematisk sökning av artiklar användes en kompletterande sökning. Genom 

de vetenskapliga artiklar som tagits fram ur referenslistornas gavs nya källor till arbetet, även 

kallad kedjesökning (Forsberg & Wengström, 2013; SBU 2012). Detta resulterade i tre 

artiklar vilka användes i arbetet. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om patienter som genomgått 

cytostatikabehandling vid cancer och deras upplevelse av behandlingen. Artiklarna som 

inkluderades skulle vara vetenskaplig av kvalitativ ansats. Deltagarna skulle vara 18 år och 

äldre och ha genomgått en cytostatikabehandling. De inkluderade artiklarna ska ha abstrakt 

och vara etiskt granskade. Artiklarna ska vara publicerade på engelska. 

Exklusionkriterier 

Studierna som handlar om barn och kvantitativa studier förkastades samt artiklar som var 

publicerade på ett annat språk än engelska. Artiklar som inte motsvarade syftet, samt artiklar 

som berör medicinska områden förkastades. De artiklar som var dubbletter exkluderades, 

även artiklar som saknade abstrakt och som inte hade etiska överväganden förkastades. 
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Litteratursökning 

Tabell 1 - Översikt av litteratursökning. Datum 130823-131016. 

Databas Sökord Antal träffar 

(Utvalda artiklar till 

studien)  

Förkastade 

Cinhal Chemotherapy, Neoplasms, 

Qualitative Research 

93 (4) * 75 

**  12 

*** 2 

 

Cinhal Chemotherapy, Qualitative 

Research, *Experiences 

56  (4) *39 

**  13 

*** 0 

 

Pubmed Chemotherapy, Neoplasms, 

Qualitative Research 

780 (2) *342 

**21 

***2 

Pubmed   (((Chemotherapy) AND 

Neoplasms) AND Qualitative 

Research) AND *Experiences 

107 (3) * 94 

**  8 

*** 2 

 

Siffrorna inom parentes är antalet utvalda artiklarna till studien 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 

** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 

*** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 

 

Artikelgranskning 

För att kvalitetsgranska och analysera de artiklar som valts att ta med i litteraturstudien 

användes granskningsmallar från SBU (2012). (Se bilaga 1). 

 

Bearbetning av material 

Bearbetningen av artiklarna gjordes med stöd av SBU´s beskrivning av tre bearbetningsfaser 

(Berg, Dencker & Skärsäter, 1999, s. 15). 
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Fas 1. En första bedömning utfördes av författaren genom att 550 artiklars titlar lästes utifrån 

de två databaserna. Artiklarna skulle beröra ämnesområdet för att gå vidare till granskning, 

dubbletter och artiklar som inte var relevanta för studien sorterades bort.  

Fas 2. De 73 vetenskapliga artiklarna lästes i sin helhet igenom flera gånger av författaren. 

Atriklar som inte svarade an mot studiens syfte sorterades bort 54 artiklar kvar fanns då 19 

artiklar samt att det utfördes en sekundärsökning i referenslistorna, där det tillkom 3 artiklar. 

De 22 kvarvarande artiklarna gick vidare till en fortsatt kvalitetsbedömning. 

Fas 3. Kvalitetsbedömning genomfördes av författaren genom granskningsmallen från SBU 

(bilaga 2) som var grunden för denna kvalitetsbedömning. De kvarvarande 22 artiklarna 

värderades med hjälp av en tregradig skala med låg, medel och hög kvalitet. 12 artiklar ansågs 

vara av hög kvalité och 4 av medelkvalité. 6 artiklar var av låg kvalité och förkastades 

därmed. De sammanställda resultatet finns i bilaga 2. 

Etiska ställningstaganden 

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

före sammanställandet av materialet (Forsberg & Wengström, 2013, s 69-70).  Författaren har 

enbart använt material i resultat som fått tillstånd från en etisk kommitté eller de studier som 

presenterar noggranna etiska överväganden.  

Analys 

Analysen av föreliggande material är inspirerad av en innehållsanalys där forskaren på ett 

systematiskt och stegvis sätt att klassificera data för att kunna identifiera mönster i texten 

(Forsberg & Wengström, 2013, s. 150-151). Alla artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för 

att få en känsla av helhet. Ur texten framkom det återkommande innehåll, ur dessa fynd 

skapades subkategorier som i sin tur skapade kategorier. Vid analysen av huvudfynden 

framkom det fyra kategorier. Dessa var fysiska faktorer, affektiva faktorer, kognitiva faktorer 

och sociala faktorer. I kategorin fysiska faktorer framkom det fyra subkategorier; hårförlust, 

illamående, förändrad sinnesupplevelse och smärta. Den andra kategorin; affektiva faktorer 

har två subkategorier: trötthet samt stress och oro. Den tredje kategorin kognitiva faktorer 

som har två subkategorier; koncentrationssvårigheter och kunskapsbehov. Sista och fjärde har 

kategorin; sociala faktorer och subkategorin; behov av närhet till familj och vänner. 
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Resultat 

I studien inkluderades 16 kvalitativa artiklar. Av dessa var fyra från USA, tre från Sverige, tre 

från England, en från Danmark, en från Canada, en från Korea, en från Schweiz, en från 

Frankrike och en från Finland. Tolv artiklar bedömdes som högkvalitativa och fyra artiklar 

med medelkvalitet. Mer information om artiklarna finns i bilaga 2. 

Tabell 2: Resultatet indelat i huvudkategorier och subkategorier 

Subkategorier Huvudkategorier 

Hårförlust 

Illamående 

Förändrad sinnesupplevelse 

Smärta 

 

Fysiska faktorer 

Trötthet 

Stress och oro 

 

 

Affektiva faktorer 

Koncentrationssvårigheter 

Kunskapsbehov 

 

 

Kognitiva faktorer 

 

Behov av närhet till familj och vänner 

 

Sociala faktorer 

 

 

Fysiska faktorer 

Hårförlust 

I studien av Ekman, Bergbom, Ekman, Berthold & Mahsneh (2004) fann man att de 

vanligaste biverkningarna som förekom hos patienter med cancer som behandlas med 

cytostatika var hårförlust, illamående och kräkningar. I en studie av Rosman (2004) visar det 

sig att upplevelsen av håravfall var en symbol av hur allvarlig cancern var, känslan av 

håravfall var en stor förändring av deras personliga självbild. Chocken förvärrades när de 

insåg att bara en dödlig sjukdom kan ge sådana följder. Den negativa upplevelsen av 

hårförlusten beskrev en deltagare att hon blev äcklad av sig själv, den skämdes över dess 

fysiska förändring och skapade en negativ självbild. Enligt Harcourt & Frith, (2008); Kim, et 

al. (2012) påverkades kvinnorna genom att bli identifierad som en person med cancerdiagnos 

vilket gav en negativ upplevelse. Trots att deltagarna blev informerade angående håravfall i 

samband med cytostatikabehandlingen var det en traumatisk upplevelse att se håret ramla av 

(Browall, et al., 2006; Rosman, 2004). 
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Många kände sig äcklade av sina egna kroppar vilket bidrog till en minskad social samt 

sexuell aktivitet. Eftersom behandlingen troligtvis gav hårförlust bestämde sig flera av 

deltagarna att klippa eller raka av sig allt hår innan de började tappa det. Upplevelserna 

varierade bland deltagarna, vissa hanterade det på ett bättre sätt och andra tyckte håret var en 

viktig del av sin personliga identitet (Boenhmke & Dickerson, 2005). Enligt kvinnorna i 

Browall et al. (2006) studie så upplevdes det lättare att förlora ett bröst än att tappa håret. 

I studier av Harcourt & Frith, (2008); Kim, et al. (2012); Rosman, (2004) beskrevs att ett stort 

antal av deltagarna upplevde obehag när andra personer tittade på dem. De kände sig utpekad, 

eftersom håret på huvudet och ögonbrynen var borta. En deltagare berättade att de kände sig 

som en minderårig utan hår varken i ansiktet eller på huvudet (Hansen, 2007). 

I flera studier framkom det olika åtgärder för att kunna dölja håravfallet för andra och sig 

själv. Vidare framkom det att deltagarna dolde håravfallet med hjälp av peruker, mössor och 

scarfs. De använde sig även utav kosmetikprodukter för att kunna utforma nya ögonbryn och 

sminka sig för att få tillbaka sitt kvinnliga utseende. Många kvinnor frös om huvudet när det 

var kallt, det skyddande håret var borta. En av kvinnorna ville inte använda sin peruk i sängen 

därför tillverkade hon en mössa som kunde värma hennes skalliga huvud under natten 

(Hansen, 2007; Harcourt & Frith, 2008; Kim et al., 2012; Rosman, 2004).  

Flera kände att hårförlusten bara var en tillfällig kroppslig förändring som skulle återställas 

till det normala efter behandlingen. Deltagarna kopplade ihop hårförlusten med hopp om att 

bli botad. För att komma tillbaka till sitt normala liv och för att få det är detta priset som man 

behöver betala (Rosman, 2004). 

Under behandlingsperioden för sin cancer påverkas inte enbart kroppen utan även det sociala 

livet på ett negativt sätt. En av de bidragande orsakerna beskriver Harcourt & Frith (2008) är 

hårförlusten, cancer patienter utan hår upplevde att hårlöshet var en stereotyp av en person 

som lider av en svår sjukdomsbild. Det var ett större antal kvinnor mår psykiskt dåligt och 

skämdes över sin hårförlust mer än vad männen gjorde, mäns skallighet var mer accepterad i 

samhället än för kvinnor (Rosman, 2004). Det sociala livet blev lidande för kvinnorna, många 

av dem försökte förhindra eller ändra sina planer inför sociala möten, flera önskade mer 

anonymitet för att inte dra till sig blickar. Deltagarna upplevde det besvärligt när främmande 

personer kom fram och frågade om deras sjukdom och deras behandling (Harcourt & Frith, 

2008). I en studie beskriver Kim et al. (2012) och Rosman (2004) att kvinnor upplevde 

lidande, gällande deras utseende när de var ute med familj och barnbarn. De flesta dolde 
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hårlösheten för att inte hamna i konflikt eller uppmärksammas som en sjuk kvinna. För att 

kunna skydda sin familj från omgivningen så använde kvinnorna peruk för att dölja sin 

skallighet i sociala sammanhang.  Flera av deltagarna hade även peruk när de träffade sina 

släktingar för att inte uppröra eller få empati. 

Illamående 

”The nausea was always there. It felt like I had the flu --- without the other symptoms” 

(Boenhmke & Dickerson, 2005, s.385). 

Graden av illamående utan kräkning varierade mellan deltagarna likaså varaktigheten. Några 

besvärades inte alls av illamåendet medan andra fick planera hela sitt liv efter måendet. 

Varaktigheten av illamåendet höll i sig i allt från några veckor till månader. Något samband 

mellan mindre illamående och kort varaktighet eller mer illamående och längre varaktighet 

sågs inte (Molassiotis, 2008). Illamåendet var ofta svårdefinierat men beskrevs som en fysisk 

känsla lokaliserad till olika områden i kroppen, exempelvis som ständig värk i bröstkorgen 

och magen eller som en orolig känsla av uppstötning (Bergqvist & Wengström, 2006; 

Boenhmke & Dickerson, 2005; Molassiotis m.fl., 2008). Spichiger m.fl., (2008) menar att 

illamåendet är det vanligaste symtomen av cytostatikabehandling samt att det avsevärt 

minskade livskvalitén hos patienterna. 

Förändrad sinnesupplevelse 

Under cytostatikabehandlingen påverkades även sinnesupplevelsen, i detta fall 

smakupplevelsen. Illamåendet påverkade smakupplevelsen negativt då lukten av mat fick 

patienterna att tappa aptiten likväl synen av mat. Detta berodde dels på illamåendet men även 

på grund av det förändrade smaksinnet, maten hade en bismak av antingen sötma, bitterhet 

eller metallsmak vilket gjorde att den fräscha känslan av mat försvann. Resultatet av denna 

förändring var bristande intresse av mat och matlagning, ett minskat födointag och 

viktminskning. Många deltagare undvek att besöka restauranger och kände en otrolig lättnad 

av att någon annan familjemedlem tog över matlagningen (Bergqvist & Wengström, 2006; 

Bernhardson m.fl., 2012; Boenhmke & Dickerson, 2005). Då mat är en stor social tillställning 

så påverkades patienternas sociala relationer negativt av den förändrade smakupplevelsen 

(Bernhardson et al., 2012). 

Smärta 
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I studierna Mayers (2012); Boehmke och Dickerson (2005) framkom det att behandlingen 

orsakade smärta i ben, samt brännande stickningar och domningar i fötter och fingrar. Dessa 

neurologiska biverkningar skapade besvär i ben och fingrar, symtomen orsakade smärta av att 

gå och lyfta saker. En deltagare berättade om problem med att klä på sig utan att tappa något 

eller snubbla när de bytte kläder. Deltagarna upplevde att smärtan var svårhanterlig.  

Affektiva faktorer 

Trötthet 

Ekman et al. (2004) visar att ännu en vanlig biverkning förekom bland patienterna, var 

trötthet. Tröttheten beskrevs som en tyngdkänsla i hela kroppen och en minskad energi till att 

utöva fysiska aktiviteter, det var svårt att hålla sig vaken (Spichiger et al., 2012; Vaartio, 

Kiviniemi & Suominen, 2003; Wu & McSweeney, 2007).  

För de flesta deltagarna var tröttheten en begränsning i deras liv, för vissa var den rent 

outhärdlig, några blev frustrerad över att inte orka utföra saker (Spichiger et al., 2012; Wu & 

McSweeney, 2007). De dagliga aktiviteterna upplevdes som besvärliga och svåra att hantera 

på grund av utmattningen. Deltagare var tvungna att ändra sina planer och planera in hur den 

dagliga aktiviteten skulle se ut för de skulle orka med. Arbetssituationen fick anpassas för 

varje enskild individ efter hur mycket de klarade av under ett arbetspass eller så fick de 

sjukskriva sig. Flera upplevde att de fick ta flera pauser under sin dagliga aktivitet för att 

återhämta sig, vissa vilade mer eller mindre under dagen. Om vilan gav verkan skiljde från 

person till person (Boehmke & Dickerson, 2005). Att klara sig själv är en självklarhet för dem 

flesta. Tröttheten skapade problem med att hantera vanliga vardagssysslor i hemmet och 

inköp av mat från matvarubutiken upplevdes som svår. Att inte ha energi gav en negativ 

känsla av att inte klara sig själv. Deltagarna i studien behövde hjälp av sina familjmedlemmar 

och bekanta för att kunna ta hand om hemmet (Harcourt & Frith, 2008; Spichiger et al., 

2012). 

Stress och oro 

Många cancersjuka patienter upplevde en påtaglig stress och oro innan 

cytostatikabehandlingen påbörjades (Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2006). Cancer 

var något farligt som borde tas bort ur kroppen genom behandling. De flesta var rädda för att 

cancern skulle att sprida sig i kroppen (Ekman et al., 2004) 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/avdomnad
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Enligt Harcourt & Frith (2008) beskrev patienterna att de upplevde känslor av både positiv 

och negativ karaktär i samband med sin cytostatikabehandling. De negativa känslorna var 

alltid biverkningarna av behandlingen. Behandlingen var dessutom en stressfylld period för 

patienterna, de flesta visste om att de skulle möta en besvärlig behandlingsmetod med 

biverkningar. Även oron av att inte veta tillräckligt mycket om behandlingen innan den startar 

(Browall et al., 2006; Kim et al., 2012). Enligt Bergqvist & Wengström (2006) så var den 

starkaste reaktionen för patienten när sjuksköterskan kom in till behandlingsrummet iklädd 

skyddskläder för att kunna ge patienterna cytostatika intravenöst och veta att detta kommer 

påverkar kroppen negativt. Samtidigt fanns även ett hopp om att det fanns en bra 

behandlingsmetod som skulle förhindra spridningen och hoppet om att bli frisk från sin 

cancersjukdom (Ekman et al. 2004).  

“It must be something very strong in the medicines in that you feel 

so sick, but it will surely take away the cancer cells.” (Ekman et al., 2004, s. 179).  

 

Kognitiva faktorer 

Koncertrationssvårigheter 

I studier av Boehmke & Dickerson (2005) och Myers (2012) visar det sig att försämrat minne 

och att hjärnan blev långsammare med omfattande koncentrationssvårigheter, så kallad 

"chemo brain" vilket påverkade livskvalitén på ett negativt sätt. Myers (2012) beskriver hur 

deltagarna har det svårt att koncentrera sig på att läsa en bok eller ens kunna koncentrera sig 

på ett samtal. En kvinna berättade att hon hade ett fotografiskt minne innan 

cytostatikabehandlingen men efter behandlingen måste hon läsa samma mening flera gånger 

för att förstå innebörden av texten. I samband med behandlingen förvärrades den verbala 

förmågan och deltagarna hade svårt att finna ord. Flera beskrev att de hade problem med att 

både komma ihåg namn på personer och glömde bort ord under samtalen. De upplevde sig 

själv som obegåvade, kände sig irriterade och generade inför andra när de inte kunde uttrycka 

sig i ord. I studien Von Ah, Habermann, Carpenter, Brandy & Schneider (2013) fann man att 

deltagarnas kognitiva förändring hade en negativ inverkan på deras självkänsla och 

självförtroende, vilket påverkade sociala relationer och arbetsförmågan. I både Myers (2012) 

och Von et al. (2013) beskrivs hur den kraftfulla behandlingen både påverkar närminnet och 

den verbala förmågan. Både anhöriga och personal berättade att de inte hade kunskap om den 

kognitiva förändringen hos patienten. 

http://www.synonymer.se/?query=obeg%C3%A5vad
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Kunskapsbehov 

Enligt Bergqvist & Wengström (2006) och Myers (2012) visade det sig att deltagarna 

upplevde ett stort behov av information angående biverkningarna innan behandlingen 

startade. Flera fick begränsad och bristfällig information från vårdpersonalen, vilket ledde till 

frustration. Många hade svårt att förstå och ta till sig informationen de hade fått från 

vårdpersonalen. Browall et al. (2006) beskriver att flera av deltagarna bar på massor av frågor 

och skapade egna förutfattade meningar om behandlingen innan den har påbörjats. Behovet av 

information var en viktig förberedelse för vad som skulle ske. Vårdpersonalens brister var 

informationen om hur patienten skulle förbereda sig inför cytostatikabehanling och hur de 

skulle hantera och bemöta sina biverkningar på bästa sätt (Kim et al., 2012). 

 

I studien framkom det att yngre cancerpatienter skaffade sig information och kunskap om 

både sjukdom och behandlingsalternativ på egenhand och de kunde förstå informationen på 

ett bättre sätt jämfört med äldre patienter. Patienterna fick all information på en och samma 

gång, vilket utgjorde problem med att ta in informationen för de äldre. Vårdpersonalen lade 

mycket ansvar på patienterna om vilka frågor de vill få svar på, detta gjorde att informationen 

varierade från patient till patient (Browall, et al., 2006).  

Sociala faktorer 

Behov av närhet till familj och vänner 

Familjen var ett stort stöd för många men bristen på kunskap om själva behandlingen, skapade 

oro för den cancersjuke. I studien framkom det att en eventuell kontaktperson som inte var 

familjemedlem, vilket själv genomgått samma behandling och hade erfarenhet av samma 

sjukdom gav ett bra stöd till den cancersjuke. Därför vände sig deltagarna till andra 

cancerpatienter för att få information, detta gav dem en positiv inblick och styrka. Under 

vistelsen på sjukhuset var kontaken med medpatienten ett oerhört stöd (Bergqvist & 

Wengström, 2006; Browall et al., 2006; Mc Ilfatrick, Sullivan, McKenna & Parahoo, 2007). 

Cancerpatienterna upplevde att yngre vårdpersonal var bra på att förmedla information men 

däremot hade svårt att prata om känsliga ämnen. De insåg att alla information, positiv eller 

negativ, var viktig för att kunna förbereda sig och känna sig trygg i sina beslut gällande deras 

behandling (Browall et al., 2006).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som användes har varit en litteraturstudie vilket resulterade i 16 artiklar som var 

utförda med kvalitativ design. Databaserna som valdes för att söka studier var Pubmed och 

Cinhl, dessa var inriktade på medicin- och omvårdnadsforskning. De sökord som användes i 

litteratursökning var lämpliga Chemotherapy, Neoplasms, Qualitative Research, för att 

specificera sökningen och få fler antal träffar användes dessutom sökordet experience. Dessa 

mesh-termer ledde fram till en bra sökprofil med många träffar. Urvalet gav 13 artiklar genom 

databassökning och tre artiklar har valt ut genom en sekundärsökning. Sammanlagt blev det 

16 relevanta vetenskapliga artiklar som kom att ingå i studien. Utifrån sökprofilen var att 

endast få fram kvalitativa artiklar då detta gav möjligheten av beskriva en fördjupad förståelse 

av människliga upplevelser inom det valda ämnet (jfr. Forsberg & Wengström, 2013, s. 54-

55). Avgränsning i sökning till enbart artiklar av kvalitativa studier, detta gjorde att alla 

kvantitativ studier förkastades. Det kan finnas en risk att författaren gick miste om relevanta 

studier inom ämnet.  

Ingen begränsning av länder gjordes vid sökningen av artiklar, genom flera artiklar från olika 

länder gav en bredare spektrum för att se likvärdiga upplevelser av behandlingen i andra 

kontinenter. Även att välja tidsbegränsning på artiklarna skulle också ge en minskat antal 

sökträffar, men även risken finns att nyare hjälpmedel att kunna hantera mot biverkningar kan 

ha förändrat upplevelsen för deltagarna i studierna. Under arbetets gång har möjligheten att 

utbyta idéer och funderingar varit svårt, eftersom det var enbart en författare som kan ha 

påverkat litteraturstudien. Alla artiklarna var publicerade på engelska och översattes till 

svenska vilket kan leda till en viss feltolkning eftersom det inte är författarens modersmål. I 

mer än hälften av de utvalda artiklarna var det enbart kvinnor som var med i studierna. Det 

kan bero på för lite forskning på män, detta kan ha påverka resultatet av männens upplevelse 

utav behandlingen som inte kommer fram på ett tydligt sätt.  

  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa cancerpatienters upplevelse av att genomgå 

cytostatikabehandling. I resultaten visade att i samband med cytostatikabehandling påverkas 

patienternas liv både fysiskt och psykiskt men även mottagandet av stöd blir en viktig del för 

patienterna under behandlingen. 
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Resultaten visar att patienternas upplevelse av kroppsförändringar som väldigt traumatiskt för 

dem. Den starkaste upplevelsen som påverkade patienterna var förlusten av håret som var ett 

skydd att inte bli identifierad som en person med cancersjukdom vilket påverkade dem 

psykiskt. I studier har det visat sig att borttagande av bröst vid bröstcancer kan upplevas 

lindrigare än hårförlusten (Hilton, Hunt, Carol, Salinas & Ziebland, 2007). Litteraturstudien 

visade också att kvinnor påverkas i större utsträckning än män av att förlora håret. Carelle, et 

al. (2002) stärker påståendet att de flesta män tog det lättare med hårförlusten än kvinnorna, 

möjligtvis beroende på att det var mer accepterat att vara utan hår för männen. Kvinnorna 

beskriver sig som mindre kvinnliga och attraktiva av hårförlusten (McGarvey, Baum, 

Pinkerton & Rogers, 2001). Eriksson (1994) menar att lidande kan förklaras som sorgen över 

det vi förlorat eller håller på att förlora. Upplevelsen av att förlora hår och kroppsliga 

förändringar kan ses som en sorg över förlusterna, detta kan utifrån Eriksson (1994) förklaras 

som en sjukdoms lidande. 

I denna litteraturstudie framkom att utseendeförändring av sjukdomen påverkade den sociala 

delen, flera deltagare har ångest och obehagskänslor när folk stirrar på dem. För att undvika 

detta så isolerar de sig eller tackade nej till sociala möten. Detta påverkar patienternas sociala 

behov att träffa människor och försämrade patienternas livskvalitet negativt (Rumsey & 

Harcourt, 2003). I resultatet kan man tolka att hårförlusten påverkade patienternas förlust av 

kontroll om de vill avslöja sin sjudom för andra eller inte. För att få kontroll över situationen 

var att dölja sin hårförlust med hjälp av huvudbonad för att både skydda sig själv men även 

sina anhöriga som ska slippa konfronteras att deras familjemedlem lider av allvarlig sjukdom 

(Strang, 2004). Det finns hjälpmedel med att förhindra håravfall med kylmössa, denna 

används när cytostatikadroppet ges till patienten. Kylmössan kyler ner hårbotten så att 

blodcirkulationen inte når ut till hårsäckarnas blodkärl. Detta förhindrar håravfallen till en vis 

del. Metoden kan användas enbart till visa cytostatikapreparat, men det finns ingen garanti att 

det fungerar Rosman (2004). 

I resultaten framkom det att under behandling fanns ett illamående som var svår att hantera, 

ett illamående som alltid fanns där. Det blev ett lidande för personerna och som även 

påverkade födointagen. Olver, Taylor, & Whitford, (2004) visar att patienters aptit påverkades 

negativt under cytostatikabehandlingen och som illamåendet, lukt och smakupplevelser var 

orsaken, flera beskrev nöjet med att äta försvann. Illamåendet blev en begränsning av 

livskvalitet i det dagliga livet, många hade problem att vistas runt matlukter.  Flera berättade 
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om problem med att vistas på restauranger med sina vänner, där fanns för mycket dofter av 

mat som påverkade deras illamående (Strang, 2004). Enligt Eriksson (1994) kan vårdlidande 

drabba en patient till följd av en behandling inom vården. Man kan tolka resultaten att 

patienterna upplever ett lidande till följd av cytostatikabehandlingen.  

 

Av de patienter som genomgår cytostatika kommer vissa att uppleva affektiva biverkning som 

trötthet. Molassiotis & Chan, (2001); Bezjak, et al., (2004) bekräftar denna del av resultatet en 

så kallad trötthet som är en känsla av minskad energi i kroppen och ger muskelsvagheter, 

detta upplevdes som frustrerande och blir ett fysiskt lidande. I föreliggande resultat framkom 

det att patienterna aldrig fick känna sig utvilad, detta påverkade deras arbetssituation. Flera 

fick dra ner på arbetsstimmar eller till och med sluta helt att arbeta. Detta påverkade inte bara 

arbetet utan de fick även problem att ta hand om hemmet och familjen blev lidande. Eriksson 

(1994) styrker påståendet där människan står inför ett sjukdomslidande som omfattar hela 

deras livssituation. Ett livslidande kan innebära hot mot sin existentiella och förlust av en 

möjlighet att utföra social samhörighet. Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad 

det kan innebära att leva, att vara människa bland andra människor. Fatigue har en negativ 

inverkan på patientens livskvalitet genom att bli begränsad att inte kunna umgås med familj 

och vänner som innan behandlingen, biverkningarna tog all kraft. Strang (2004) beskriver 

hanteringen av sin trötthet är att ändra på dagliga aktiviteter för att orka med sina sysslor och 

att vila under dagen för att få mer energi. Lundh (2008) skriver om hur man kan lindra 

symtomen av fatigue, genom att ge råd och stöd angående till egenvård. Även om upplevelsen 

av trötthet aldrig kan bli helt botad men är till för att stärka patienten till bättre livskvalite. 

Genom att lindra symtomen av fatigue så finns det coping strategier. Det visade att en ändring 

av livsstilen minskade fatigue till viss mån. Att planera in aktiviteten till den tid på dagen där 

kroppen känner sig ha mer energi och välj bort oväsentlig aktiviteter.  Att utföra fysisk 

aktivitet har en positiv effekt för att lindra fatigue och man bör anpassa aktiviteten till vad 

patienter orkar med.  

 

Vidare framkom det i resultatet att för patienterna var det en lidande redan innan 

cytostatikabehandling på grund av de toxiska biverkningarna. De upplevde stress och rädsla 

inför behandling, en rädsla att inte veta vad som kommer att ske med sin kropp och hur 

biverkningar påverkar dess välbefinnande. Del beskriver ändå ett hopp om att detta leder till 

ett tillfrisknande av sin sjukdom. Eriksson (1994) beskriver att lidandet skapar känslan av 

hopplöshet och att lidande behöver hopp för att kunna lindras. 
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Kognitiva störning var ett tydligt återkommande problem för många, de var svårt att följa 

sammanhanget i samtal och texter, under samtalet kunde ord glömmas och återkommande 

upprepningar av meningar var ett bekymmer (Munir, Burrows, Yarker Kalawsky & Bains, 

2009). 

Patienterna var i stort behov av information och stöd från sjukvårdspersonalen (Munir, et al,. 

2009), samt medpatienter egna upplevelser av behandlingen var till stort stöd för att hantera 

den förändrade livssituationen. Garvey, et al. (2001) styrker med att bra information i början 

visades sig ge minskade psykiska besvär som leder till förbättrad livskvalité. För att minimera 

vårdlidandet så blev det allt viktigare med sjukvårdpersonal som arbetar på ett professionellt 

sätt och visar respekt och empati till sina patienter (Eriksson, 1994). Enligt Sjuksköterskor i 

Cancervård & Svensk Sjuksköterskeförening (2009) ingår det i sjuksköterskans inom 

onkologi ska ha kompetens och god förmåga att identifiera, lindra och i de fall det är möjligt 

att förebygga komplikationer hos patienten som är behov av cancervård och behandling samt 

utföra åtgärder för att främja hälsan och livskvalite. Kompetensbeskrivningen beskriver även 

omvårdnad vid cancersjukdom som förmedlas med ett professionellt förhållningssätt. Ge 

förtroende, tillit, och trygghet till patienter och närstående.  

 

Kvinnorna visade att de hade stort förtroende för vårdpersonalen och som gav dem trygghet 

under vårdtiden. Resultaten lyfte även fram att personalen lämnade över ansvaret på 

patienterna om vilken information de behövde, detta resulterade till missad information som 

kunde avgöra patientens samtycke angående vårdtiden. Enligt ICN: etiska kod för 

sjuksköterskor (SSF, 2007) styrker detta att sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda 

individen får information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling. 

Patienterna delaktigheten med rätten att självbestämma sin behandling kan leda till minskad 

av mänskligt lidande över att ha kontroll över sig själv. 

 

Slutsats 

I litteraturstudien framkom det att cytostatikabehandling vid cancersjukdom är en mycket 

krävande behandling för patienterna men att det kan vara livsnödvändig för att överleva. För 

kvinnorna var hårförlusten den svåraste biverkning av behandlingen. Inget hår var även ett 

synligt tecken på en allvarlig sjukdom och påverkade det dagliga livet. Genom att förbereda 

http://en.wiktionary.org/wiki/professionellt
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sig kunde kvinnorna minska lidandet genom att införskaffa peruker för huvudet och på det 

sättet skydda sig själv och familjens identitet. 

Att ha kunskap om patienternas upplevelse av lidandet vid behandling krävs för att 

sjuksköterskorna ska kunna utföra en god omvårdnad och för att kunna ge goda råd om 

hanteringen av biverkningar, vilket ger patienterna en bättre livskvalité. Att gå miste om 

relevant information om biverkningar vid cytostatikabehandlingen för patienter kan leda till 

onödigt lidande. Om sjuksköterskan innehar kunskap gällande biverkningar av 

cytostatikabehandling kan denne ge bättre information till patienterna så att de är väl 

förberedda innan eventuella komplikationer uppstår. Dock bör vårdpersonal aldrig ta för givet 

att patienten redan har en viss kunskap, utan snarare bör anta att de inte har kunskap alls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

Referenser 

Artiklar märkta med * ingår i resultatet 

Berg, A., Dencker, K., & Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad – vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar.(3). Stockholm: SBU & SSF. 

*Bergkvist, K., & Wengström, Y. (2006). Symptom experiences during chemotharepy 

treatment – with focus on nausea and vomiting. European Journal of Oncology Nursing, 10, 

21-29. 

*Bernhardson, B.M., Olson, K., Baracos, V.E., & Wismer, W.V. (2012). Reframing eating 

during chemotherapy in cancer patients with chemosensory alterations. European Journal of 

Oncology Nursing, 16, 483-490. 

 

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, 22(22), 4595-4603. 

 

Birgegård, G., & Glimelius, B. (1991). Vård av cancersjuka. (2. uppl.).  Lund: 

Studentlitteratur. 

 

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

Distress Encountered by Women With Breast Cancer Undergoing Current Treatment 

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

*Browall, M., Gaston-Johansson, F., & Danielson, E. (2006). Postmenopausal women with 

breast cancer: their experiences of the chemotherapy treatment period. Cancer Nursing, 29, 

34-42. 

Carelle, N., Piotto, E., Bellanger. A., Germanaud, J., Thuillier, A., Khayat, D. (2002). 

Changing patient perceptions of the side effects of cancer chemotherapy. Cancer, 

95(1), 155-63. 

Cullberg, J. (2006).  Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bernhardson%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22265664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22265664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baracos%20VE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22265664
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wismer%20WV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22265664
http://www.bokborsen.se/page-start?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&sallstr=&screator=Gunnar%20Birgeg%C3%A5rd%2C%20Bengt%20Glimelius
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=V%C3%A5rd+av+cancersjuka++%28mh%29&screator=Gunnar+Birgeg%C3%A5rd%2C+Bengt+Glimelius


 
 

19 
 

De Jong, N., Courtens, A., Abu-saad, H., & Schouten, H. (2012). Fatigue in patients with 

breast cancer receiving adjuvant chemotherapy: A Review of the literature. Cancer Nursing, 

25, 283-297. 

*Ekman, I., Bergbom, I., Ekman, T., Berthold, H., & Mahsneh, S.M. (2004) Maintaining 

Normality and Support Are central issues when receiving chemotherapy for overian cancer. 

Cancer Nursing, 27, 177-82. 

Ericsson, E., & Ericsson, T. (2010). Medicinska sjukdomar. Specifik omvårdnad. Medicinsk 

behandling. Patofysiologi (3.uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Liber: Stockholm. 

Forsberg, C.,  & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation. (3.uppl.). Stockholm: Studentlitteratur. 

Granskär, M., Höglund-Nielsen, B., (Red.). (2012) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-

och sjukvård. (2.uppl.).  Lund: Studentlitteratur. 

*Hansen, H.P. (2007). Hair Loss Induced by Chemotherapy: An Anthropological Study of 

Women, Cancer and Rehabilitation. Anthropology & Medicine, 14(1), 15-26. 

*Harcourt, D., & Frith, H. (2008). Women's Experiences of an Altered Appearance during 

Chemotherapy: An Indication of Cancer Status. Journal of Health Psychology, 13(5), 597-

606. 

Hilton, S., Hunt, K., Emslie, C., Salinas, M., & Ziebland, S. (2007). Have men been 

overlooked? A comparison of young men and women´s experiences of chemotherapy-induced 

alopecia. Psycho-Oncology, 17, 577-583. 

* Kim, I., Cho, J., Choi, E., Kwon, I.G., Sung, Y.H., Lee, J.E., Yang, J. (2012). Perception, 

Attitudes, Preparedness and Experience of Chemotherapy-Induced Alopecia among Breast 

Cancer Patients: a Qualitative Study.  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13(4), 

1383-1388. 

Lundh-Hagelin, C. (2008). Fatigue in patients with advanced cancer: Aspects of assessment 

and measurements (Doctoral thesis, Karolinska Institutet). Stockholm 

http://www.bokfynd.nu/forfattare/Christina%20Forsberg%2C%20Yvonne%20Wengstr%F6m.html
http://www.bokfynd.nu/9127134156.html
http://www.bokfynd.nu/9127134156.html


 
 

20 
 

Matsuyama, R., Reddy, S., & Smith, T.J. (2006). Why do patients choose chemotherapy near 

the end of life? A review of the perspective of those facing death from cancer. Journal of 

clinical oncology, 24(21), 3490-3496. 

McGarvery, E., Baum, L., Pinkerton, R., & Rogers, L. (2001). Psychological Sequelae and 

Alopecia Among Women with cancer. Cancer Practice, 9(6), 283-289. 

*McIlfatrick, S., Sullivan, K., McKenna, H., & Parahoo, K. (2007). Patients`experiences of 

having chemotherapy in a day hospital setting. Journal of Advanced Nursing, 59(3), 264-273. 

Middleton, J., & Lennan, E. (2011). Effectively managing chemotherapy-induced nausea and 

vomiting. British Journal Of Nursing, 20(17), 7-15.  

Miller, M., & Kearney, N. (2004). Chemotherapy-related nausea and vomiting – past  

reflections, present practice and future management. European Journal of Cancer Care,  

13, 71–81.  

Molassiotis, A. (2000).  A pilot study of the use of progressive muscle relaxation training in 

the management of post-chemotherapy nausea and vomiting. European Journal of Cancer 

Care, 9, 230-235. 

Molassiotis, A., Chan, C.W. (2001). Fatigue patterns in Chinese patients receiving 

chemotherapy. European Journal Of Oncology Nursing volume, 5, 60-67. 

 

*Molassiotis, A., Stricker, C.T., Eaby, B., Velders, L., & Coventry, P.A. (2008).  

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

European Journal of Cancer Care, 17, 444–453. 

Moustapha, H., & Ljungman, P. (2003). Cytostatika. (1.uppl.). Liber: Stockholm. 

Munir, F., Burrows, J., Yarker, J., Kalawsky, K., & Bains, M. (2009). Women’s perceptions 

of chemotherapy-induced cognitive side affects on work ability: a focus group study. Journal 

of Clinical Nursing, 19, 1362–1370. 

 

*Myers, J.S. (2012). Chemotherapy-Related Cognitive Impairment: The Breast Cancer  

Experience. Oncology Nursing Forum, 39(1), 31-40. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12849049


 
 

21 
 

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

Treatment expectations toxicities and post chemotherpy experiensces. Psycho-Oncology, 14, 

25-33. 

Rumsey, N., & Harcourt, D. (2004). Body image and disfigurement: issues and interventions. 

Body Image 1, 83–97. 

Reitan, A.M., & Schjølberg, T.K. (Red.). (2003). Onkologisk omvårdnad: Patient - problem - 

åtgärd. Liber: Stockholm. 

* Rosman, S. (2004). Cancer and stigma: experience of patients with chemotherapy-induced 

alopecia. Patient Education and Counselling, 52(3), 333-339.  

*Spichiger, E., Rieder, E., Müller-Fröhlich, C., & Kesselring, A. (2012). Fatigue in patients 

under-going chemotherapy, their self-care and the role of health professionals: A qualitive 

study. Euro-pean Journal of Oncology Nursing, 16, 165-171. 

* Vaartio, H., Kiviniemi, K., & Suominen, T. (2003). Men’s experiences and their 

resources from cancer diagnosis to recovery. European Journal of Oncology 

Nursing, 7(3), 182-190. 

* Von, D., Habermann, B., Carpenter, J.S., & Schneider, B.L. (2013). Impact of perceived 

cognitive impairment in breast cancer survivors. European Journal of Oncology Nursing, 17, 

236-241. 

Strang, P. (2004).  Leva nära cancer – när du eller någon närstående fått besked om cancer. 

Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. 

*Wu, H., & McSweeney, M. (2007). Cancer-related fatigue: “It’s much more than just 

being tired”. European Journal of Oncology Nursing, 11, 117-125. 

Cancerfonden. (2010). Cancerfondsrapporter. Hämtad 2013-05-2, från 

http://www.cancerfonden.se/Global/Dokument/Cancerfonden/Cancerfondsrapporter/Cancerfo

ndsrapporten_2010.pdf 

SBU. (2012). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården - en handbok. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad 2013-10-10, från 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf


 
 

22 
 

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

Hämtad 2013-05-20, från 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/cytostatika_2001/Cyto_Samm.pdf 

Socialstyrelsen. (2009). Cancer i siffror. Populärvetenskapliga fakta om cancer - dess 

förekomst, bot och dödlighet. Hämtad 2013-05-21, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8348/2009-126-

127_2009126127.pdf    

Sjuksköterskor i cancervård & Svensk sjuksköterskeförening. (2009). Kompetensbeskrivning 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk 

vård. Hämtad 2013-10-19, från 

http://www.cancervard.se/wpcontent/uploads/2013/05/Kompbeskr_cancerwebb.pdf 

Svenska sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2013-

11-12, från http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-

publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancervard.se/wp-content/uploads/2013/05/Kompbeskr_cancerwebb.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf


 
 

23 
 

Bilaga. 1 

 



 
 

24 
 

 

 

 



 
 

25 
 

Bilaga. 2 Artikelöversikt  

Författare 

Land,Årtal 

Tidskrift 

Artikeltitel Studiens Syfte Design och 

Analysmetod 

 

Antal Deltagare Resultat Kvalité 

Bergkvist & 

Wengström 

Sverige 

(2006) 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Symptom 

experiences 

during 

chemotherapy 

treatment: With 

focus on nausea 

and vomiting. 

Syftet är att beskriva  

cancerpatienters 

upplevelse med fokus på 

illamående och kräkningar 

under pågående 

cytostatikabehandling och 

konsekvensen det medför 

på det dagliga livet. 

 

 

 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

med intervjuer 

varade i 60 

minuter och 

spelades in på 

band. Sedan 

transkriberas det 

verbalitet. 

9 kvinnor med olika 

cancer diagnoser 

mellan åldrarna 27- 

60 som genomgått 

cytostatikabehandling. 

 

Resultaten visar att upplevelse av illamående  och 

kräkningar var under cytostatikabehandlingen är ett 

stort problem som påverkar patienten livskvalitet 

negativt. Uppkomsten av illamåendet kom redan efter 

behandlingen eller en fördröjning på några dagar. Det 

var individuellt hur påverkat man blev av illamåendet. 

Kräkning var ingen självklarhet för alla, vissa var bara 

illamående utan att kräkas under behandlingsperioden. 

Deltagarna beskrev att illamående var svårt att hantera, 

deltagarn beskrev att de fått för lite information om 

antiemetika medicinering och att det var en skillnad 

mellan de olika preparaten som fanns. Födointaget 

förändrades drastiskt av illamåendet, flera har svårt att 

känna av lukten av mat och smaken blev förändrad. 

 

Hög 

Bernhardson, 

Olson, 

Vickie, 

Baracos, 

Wendy & 

Wismer  

Canada 

(2012) 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Reframing 

eating during 

chemotherapy 

in cancer 

patients with 

chemosensory 

alterations. 

Syftet är att beskriva 

upplevelsen för cancer 

patienter mat upplevelse 

som genomgått 

cytostatikabehandling. 

 

Kvalitativ 

etnografi studie. 

Med två intervju 

tillfällen som 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim. 

12 deltagare mellan 

åldrarna 23-81 som 

genomgått 

cytostatikabehandling 

och fått en förändrad 

mat uppfattning p.g.a. 

relaterad till 

cytostatika. 

Resultaten visar att deltagarna upplevde smaken och 

lukten av råvarorna var avgörande till att kunna tillaga 

eller äta. Alla kände en förändring utav smak, de 

beskrev smaken var annorlunda eller ingen smak alls, 

andra upplevde att smaken hade förändras genom 

antingen sötma, bittert eller metallsmak utav maten. 

Aptiten var varierande, visa dagar kunde de varken se 

eller känna av lukten av mat. När de väl hade aptit så 

fanns ett "sug" efter specifik mat, men det var svårt att 

uppfylla önskan efter som smaken inte 

överensstämmer med deras förväntningar.  

Under behandlingen undvek flera att äta ute bland folk, 

utav lukten av mat fick dem flesta att tappa aptiten, 

detta påverkade den sociala relationen negativt. 

Patienterna var väll motiverade att äta för sin fysiska 

styrka och en förbättrat behandlings resultat av äta 

nyttig mat. Stategin var att välja små maträtter som var 

lätt att äta och ofta. 

 

Hög 

http://kvalitativmetod.webs.com/etnografi.htm
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Browall, 

Gaston- 

Johansson & 

Danielson. 

Sverige 

(2006) 

 

Cancer 

Nursing.  

 

Postmenopausal 

Women With 

Breast Cancer: 

Their 

Experiences of 

the 

Chemotherapy  

Treatment 

Period  

Syftet är beskriva 

upplevelse hos 

postmenopausala kvinnor 

med bröstcancer som 

genomgår en adjuvant 

cytostatikabehandling. 

 

En kvalitativ 

studie som 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Intervjuer med 

öppna frågor som 

spelades in, som 

sedan 

transkriberades 

verbatim. 

20 postmenopausala 

kvinnor med åldrarna 

55-70. Där alla har 

genomgått 

cytostatikabehandling. 

 

Behandlingen upplevades som en smärtsam och 

konstig känsla i kroppen. Kvinnor upplevade en fysisk 

och mental förändring som fatigue och symtom som 

svimningar samt försämring av koncentration och 

minne. Kvinnor beskrev känslan av hårförlusten var 

svårare att hantera än bortagningen av bröstet.  I 

resultaten visar det hur viktigt det var för kvinnorna att 

ha en social kontaktnät och inte bara stöd från familjen. 

Det var både positiv och negativ angående 

sjukvårdpersonalens information och stöd. Kvinnorna 

vill känna en trygghet och vara förtroende för vården, 

det är viktigt att personalen visade respekt, empati och 

stöd. Kvinnorna beskrev det negativa var att de fick för 

mycket information på en och samma gång och detta 

var svårt att kunna ta ut informationen som var 

viktigaste för dem. De upplevde svårigheter i att veta 

vilka frågor som skulle ställas och vårdpersonalen gav 

för mycket ansvar på patienten.  

 

Hög 

Boenhmke & 

Dickerson 

USA 

(2005) 

 

Cancer 

Nursing 

 

Symptom, 

Symptom 

Experiences, 

and Symptom 

Distress 

Encountered by 

Women With 

Breast 

Cancer 

Undergoing 

Current 

Treatment 

Modalities. 

Syftet med studien var att 

identifiera symptom och 

upplevelse av symtom 

från kvinnor med 

bröstcancer i samband 

med cytostatikabehandling 

och hur det påverkar deras 

liv. 

 

Kvalitativ studie 

fenomenologisk 

analysmetod. 

Enskilda intervjuer 

som började med 

en öppen fråga. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

kodades och 

analyserades. 

20 kvinnor med 

bröstcancer 

som har genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp och 

fick adjuvant 

cytostatikabehandling. 

 

Det visade att symtom till följd av 

cytostatikabehandling var liknande hos de flesta 

kvinnor som deltog i studien. Alla visades att symtom 

av illamående och hårförlust under behandlingen samt 

av smärta i skelettet orsakade stor lidande hos 

kvinnorna. Även stickande och domningar integrerade 

kvinnornas dagliga aktiviteter.  Genom att de fick 

information av symtomen kunde kvinnor hantera och 

behålla en god livskvalité 

Hög 

Ekman et al. 

Sverige 

2004 

 

Cancer 

nursing 

Maintaining 

Normality and 

Support Are 

central issues 

when receiving 

chemotherapy 

for overial 

Syftet med studien var att 

få en förståelse av 

patientens upplevelse av 

diagnosen och behandling 

för ovarialcancer. 

Kvalitativ, 

hermeneutisk 

analysmetod med 

3 olika intervjuer 

tillfällen. 

Intervjuerna tog 

mellan 20-45 

10 kvinnor med 

ovarialcancer 

mellan 21- 56 år som 

genomgått 

behandling. 

 

Upplevelse av vad dom väntade avskräckte dem inte 

från cytostatikabehandlingen, utan tvärtom de var 

förstående inför behandlingen som är nödvändigt att 

genomgå för att få bort cancercellerna som är kvar. 

Kvinnorna upprätthåller sin normalitet  att försöka 

behålla samma sociala relationer som de hade innan 

cancerdiagnosen.  

Hög 
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cancer. minuter. 

transkriberades 

texten verbatim. 

 

Hansen 

Danmark 

(2007) 

 

Anthropology 

& Medicine 

Hair Loss 

Induced 

by 

Chemotherapy: 

An 

Anthropological 

Study of 

Women, 

Cancer and 

Rehabilitation. 

Syftet är att undersöka 

kvinnornas   upplevelsen 

av 

håravfall orsakat av 

cytostatikabehandling. 

Kvalitativ 

antropologisk 

Metod. 

Information 

samlades in genom 

observationer, 

djupintervjuer och 

informella 

intervjuer. 

 

I första kursen deltog 

18 kvinnor med 

bröstcancer. Andra 

kursen var det 7 

kvinnor och en 

närstående, de var 

olika cancer 

diagnoser. I den tredje 

deltog 24 kvinnor 

med olika 

cancerdiagnoser. 

Kvinnorna var mellan 

45 och 55 år. 

 

Många utav kvinnorna var oroliga över förändringen 

som kommer att ske med utseendet under 

behandlingen. Kvinnor som drabbas av hårförlust 

under cytostatikabehandling upplevde att kvinnlighet 

försvann och deras självförtroende sjönk. Detta 

påverkande den sociala relationer till sin livspartner, 

men även familj och bekanta att inte våga visa sig utan 

hår. För att skydda sin använde kvinnorna utav peruker 

för kamouflage och smink för att passa in mer i 

samhället normer. 

Medel 

Harcourt & 

Frith. 

England 

(2008) 

 

Journal of 

Health 

Psychology 

Women's 

Experiences of 

an Altered 

Appearance 

during 

Chemotherapy: 

An Indication 

of Cancer 

Status. 

 

Syftet är att utforska 

kvinnor upplevelse av en 

förändrad utseende efter 

en cytostatikabehandling 

efter en bröstcancer 

diagnos. 

En kvalitativ 

ansats. 

Med tematisk 

Analysmetod. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

fotografiska 

metoder inför 

andra intervjun 

med kvinnorna. 

intervjuerna 

transkriberas 

verbatim.  

 

19 kvinnor som hade 

diagnostiserats med 

bröstcancer och 

behandlats med 

cytostatika deltog i 

studien. Kvinnorna 

var i åldrarna 35- 

68 år. 

 

Resultaten visar att kvinnor upplevde oro och ångest 

över sin kroppsliga förändring under 

cytostatikabehandlingen. Detta resulterade i förlust av 

håret påverkade deras sociala interaktioner att bli 

identifierad av omgivning att de lider av en 

cancersjukdom. Deras relationer blev även lidande 

eftersom kvinnorna var missnöjd över sitt utseende. 

 

Kvinnorna upplevde att fokusen var om deras sjukdom 

när de integrerar med andra människor. För att undvika  

detta tackade kvinnorna oftast nej till sociala 

sammanhang för slippa folks åsikter. 

Hög 

Kim, Cho, 

Choi, Kwon, 

Sung, Lee et 

al. 

Korea. 

(2012) 

 

Asian 

Perception, 

attitudes, 

preparedness 

and 

experience of 

chemotherapy -

induced 

alopecia 

Syftet med studien är att ta 

reda på upplevelse av 

alopecia för 

cytostatikabehandlade 

bröstcancer patienter från 

Korea med fokus på 

uppfattning, attityd, 

förberedelse och 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

metod. 

Semistrukturerad 

djupintervju med 

öppna frågor som 

spelades in. 

21 patienter från 

Korea med 

bröstcancer som fått 

eller ska få cytostatika 

behandling. Åldrarna 

mellan 29- 64. 

 

Kvinnorna var inte beredda på håravfall efter 

genomförd cytostatikabehandling, flera fick inte den 

information och stöd från vårdpersonalen som de vill 

ha. Detta påverkade dem fysiskt, psykiskt och sociala 

nivåer oerhört mycket. Utseende var viktigt för 

kvinnorna och uppfattande håravfallet negativt. Deras 

sociala liv blev begränsat och tog till strategier som 

peruker, hatar och undvek sociala tillställningar för att 
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Pacific 

journal of 

cancer 

prevention 

among breast 

cancer 

patients. 

förändring efter alopecia. 

 

Insamlade datan 

transkriberades 

verbatim. 

 

dölja sin alopecia. 

 

Mcilfatrick, 

Sullivan, 

Mckenna & 

Parahoo 

England 

(2007) 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 
 

Patients’ 

experiences of 

having 

chemotherapy 

in a day 

hospital setting. 

Syftet med studien att 

utforska cancerpatienters 

upplevelse av 

cytostatikabehandling på 

dagvårds avdelning. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

metod. Med 

semistrukturerade 

intervjuer över ett 

års tid. Alla 

intervjuver 

spelades in och 

transkiberades 

verbatim. 

 

30 deltagare (19 

kvinnor och 11 män) 

cancerpatienter med 

cancerdiagnos som får 

cytostatika på 

dagbehandlings 

avdelning på 

sjukhuset. De 30 

deltagarna var mellan 
21 till 77 år. 

Deras upplevelse av vården på dagvårds avdelning 

hade både positiva och negativa aspekter. Patienterna 

upplevde sjukvårdspersonal med god professionalism 

 och kompetens gav känslan av trygghet. Patienterna 

delade i mellan sig av sina erfarenhet och var stödjande 

för dem. Men vänskap mellan patienterna skapade 

även påverkan av psykiska påföljder när vännerna 

avled av sin sjukdom.  

  

Medel 

Molassiotis et 

al. 

USA England 

(2008) 

 

European 

Journal of 

Cancercare 

Understanding 

the concept of 

chemotherapy-

related 

nausea: the 

patient 

experience. 

Syftet var att utforska 

upplevelsen av 

cytostatikarelaterad 

illamående hos patienter 

med cancer och hur det 

påverkar deras vardag. 

 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

En tvärsnittstudie 

med intervjuguide 

utformades och 

spelades in som 

sedan 

analyserades. 

 

17 patienter, 7 

kvinnor 

och 10 män från 

England och USA 

deltog i 

undersökningen som 

behandlas med 

cytostatika och har 

upplevt illamående 

under behandlingen. 

Bortfall av 4 personer 

som ej gav orsak. 

Cytostatikarelaterad illamående beskrevs av 

patienterna som plågsamt biverkning som påverkade 

deras livskvalitet samt egenvård hur dom själva 

bemästrade illamåendet. 

Hög 

Myers, et al. 

USA 

(2012) 

 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Chemotherapy-

Related 

Cognitive 

Impairment: 

The Breast 

Cancer 

Experience. 

 

Syftet var att få en 

fördjupad upplevelse av 

cytostatika relaterad 

kognitiva biverkningar hos 

kvinnor med bröstcancer 

och identifiering av vilken 

information som kan vara 

viktigt inför 

cytostatikabehandling och 

Kvalitativ studie, 

fenomenologisk 

ansats. Strukturerat 

frågeformulär samt 

semistrukturerat 

intervjuer på 60 

min som spelades 

in och 

transkriberades 

18 kvinnor med 

bröstcancer diagnos 

mellan åldrarna 25-

65. Som genomgått 

cytostatikabehandling 

som har kognitiv 

nedsatthet. 

Resultaten visar ett sambad mellan behandlingen och 

nedsatt kognitiv förmåga,  det visades att problem med 

korttidsminnet, koncentrations svårigheter samt de 

motoriska funktioner. Den kognitiva försämringen 

påverkade kvinnornas dagliga liv och närstående 

upplevde oro av deras förändring. informationen från 

vårdpersonalen som gavs var inte fullständig 

informativ inför kognitiva nedsättning. 

 

Hög 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/professionalism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inneh%C3%A5llsanalys
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i debuten av den kognitiva 

förändringen. 

 

verbatim. 

Rosman 

Frankrike 

(2004) 

 

Patient 

Education 

and 

Counseling 

 

Cancer and 

stigma: 

Experience of 

patients with 

chemotherapy - 

induced 

aloplecia. 

 

Få en förståelse av 

cancerpatienters 

upplevelse av hårförlust 

under påverkan av 

cytostatikabehandling och 

hur de hanterar situation 

på bästa sätt. 

Kvalitativ, 

Grounded theory, 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberas 

verbatim. 

35 patienter med bröst 

och lungcancer 

mellan (19 kvinnor 

med bröstcancer och 

16 personer med 

lungcancer ,7 

kvinnor och 9 män) 

mellan 37-75 år som 

deltog i studien. 

 

Resultaten visade sig att kvinnorna upplevde 

hårförlusten som en allvarlig och dödlig sjukdom. De 

försökte gömma hårförlusten så att de inte blev 

identifierad med en person med cancer. Detta gjordes 

genom att de bar peruk. Anledningen till att kvinnorna 

använde sig utav peruk berodde inte bara att skydda sig 

själv, men även bars för att skydda sin familj och 

vänner. Vissa av kvinnor använde peruk vid närvaro av 

andra människor eller när de skulle gå ut. Medan vissa 

kvinnor bar alltid peruk. 

 

Männen däremot påverkades inte lika negativt med 

hörförlusten som kvinnorna och bar inte peruk. 

Medel 

Spichiger, 

Rieder, 

Müller 

Fröhlich & 

Kasselring 

Schweiz 

(2012) 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Fatigue in 

patients 

undergoing 

chemotherapy, 

their self-care 

and the role of 

health 

professionals: A 

qualitative 

study. 

Studien var att undersöka 

patienter som genomgår 

cytostatikabehandling  och 

deras synsätt på sin 

trötthet med fokus på 

kommunikation mellan 

patienter och vårdgivaren 

angående deras egenvård . 

 

Kvalitativ ansats 

analyserad med 

Grounde theory 

metod. Data 

samlades in genom 

intervjuer som tog 

mellan 30 - 65 min 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim. 

19 deltagare (8 män 

och 11 kvinnor), 

mellan 23-77 år med 

olika cancer 

diagnoser. 

 

 

Patienterna fick i början information utav 

vårdpersonalen om dessa biverkningar som kunde 

komma av cytostatika. Alla patienter upplevde trötthet 

mer eller mindre men de kunde ändå härdade ut av 

behandlingen som skulle göra dem friska. Det var 

väldigt individuellt hur de påverkades utav trötthet, 

detta berodde på deras cancerdiagnos och hur deras 

livsstil såg ut. Flera hjälp tog utav sin familj vänner 

och bekanta. Det fanns ingen kommunikation från 

vårdpersonalen under behandlingen, patienterna blev 

lämnade att klara sig själv med biverkningen. 

 

 

Medel 

Vaartio, 

Kiviniemi & 

Suominen 

Finland 

(2003) 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Men's 

experiences and 

their resources 

from cancer 

diagnosis to 

recovery. 

Syftet av studien är att få 

ut djupare förståelse från 

manliga cancer patienter  

som de anser vara mest 

problematiskt under sitt 

sjukdomsförlopp. Att 

genom en upplevelse av 

deras psykiska och fysiska 

förändring samt deras 

sociala stöd påverkat deras 

Kvalitativ ansats 

med 

innehållsanalytiskt 

metod. 

Datainsamling 

utifrån 

semistrukturerad 

intervjuer som 

spelades in, samt 

återbesök till 

8 män med olika 

cancer mellan 42-64 

år  med olika cancer 

diagnoser deltog i 

studien. 

Resultatet visar att manliga cancer patienter upplevde 

förändringar i sin kroppssyn och emotionella 

stressfaktor under deras cytostatikabehandling. 

Kroppen förändrades av viktnedgång och hårförlust 

och de flesta var illamående och var ofta trött i 

kroppen. De fick nya sociala roller i familjen men även 

bland bekanta. 

 

Hög 
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dagliga liv. Genom detta 

kunna utforma en god 

omvårdnad för 

patienterna. 

 

deltagarna. Datan 

transkriberades 

verbatim utifrån 

intervjuerna 

 

Von 

,Habermann, 

Carpenter & 

Schneider. 

USA 

(2013) 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Impact of 

perceived 

cognitive 

impairment in 

breast cancer 

survivors. 

Syftet med denna studie 

var att få en bättre 

förståelse för 

bröstcancer patienter 

upplevelse av kognitiv 

störningar och dess 

inverkan på 

relationer, dagliga 

aktiviteter och arbete efter 

bröstcancer diagnos och 

behandling. 

Kvalitativ studie 

innehållsanalys 

med 

fenomenologisk 

perspektiv. 

Intervjuer med 

patienterna som 

behandlats med 

cytostatika under 

ett år. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim. 

 

Av 23 godkända 

deltagare så var det 22 

bröstcancer patienter 

som under 

cytostatikabehandling 

upplevt kognitiva 

störningar som deltog. 

Åldern var mellan 40- 

74. 

Resultaten visar att  kvinnorna upplevde nedsatt  

kognitiva förmåga utav cytostatikabehandlingen. De 

tog illa vid sig när familjemedlemmar påpekade deras 

glömska, detta gjorde kvinnorna kände sig 

missförstånd och frustrerad som påverkade deras 

välbefinnande. Störning på minnet skapade frustration 

över arbetet för att klara av den, över hälften av 

deltagarna i studien gick ner på halvtid för att orka med 

arbetet. 

 

 

Hög 

Wu & 

McSweeney 

USA 

(2007) 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing. 

Cancer-related 

fatigue: ‛‛It’s so 

much more than 

just being 

tired”. 

Syfte är att undersöka 

cancer relaterad fatigue 

utifrån  individens 

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenologisk 

metod. Med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

öppna frågor som 

blev inspelat. 

Deltagarna fick 

även föra dagbok i 

2 veckor, sex 

stycken av 

deltagarna 

fullgjorde 

dagboksföring av 

de 2 veckor. 

10 kvinnor med 

bröstcancer under 

pågående 

cytostatikabehandling 

i åldrarna mellan 30-

73 år. 

 

Resultaten visar att deltagarna beskrev att fatigue kom 

oväntat utan någon förvarning, de upplevde en trötthet 

som inte var pågrund av brist av sömn utan att kroppen 

inte fungerade som den skulle. Kvinnorna försökte 

utvecklade egna strategier för att återfå kontroll över 

sin fatigue. Tröttheten påverkade kvinnorna 

känslomässigt och deras sociala relationer till sina 

barn, partner och vänner. 

 

Hög 

 

 


