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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. I Sverige 
utgör bröstcancer 30 % av all kvinnlig cancer. Cytostatikabehandling är en av de viktigaste 
behandlingsmetoder som används vid bröstcancer. Det finns stor risk för biverkningar vid 
behandling eftersom cytostatikan inte bara påverkar cancercellerna utan även de normala 
snabbväxande cellerna.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen vid adjuvant cytostatikabehandling 
hos kvinnor med bröstcancer samt hur deras livskvalité påverkades. 
Metod: En litteraturöversikt som baserades på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och 
kvantitativ ansats. 
Resultat: Resultatet bildade fyra huvudkategorier: fysiska symtom/förändringar, psykiska 

symtom/förändringar, kognitiva förändringar och social påverkan. Det framkom att kvinnornas 
fysiska-, psykiska- och sociala livskvalité påverkades av cytostatikabehandlingen.  
Diskussion: Att genomgå cytostatikabehandling är en tuff och svår tid för kvinnorna och 
innebär att de pendlar mellan de olika faserna i Cullbergs kristeori under hela 
behandlingsperioden.   
Slutsats: Att genomgå cytostatikabehandling upplevdes av kvinnorna som fysiskt, psykiskt 
och socialt påfrestande samt att deras livskvalité och möjlighet till att leva ett normalt liv 
påverkades. 
 
Nyckelord: cancer, cytostatika, förändringar, kris, symtom 
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INTRODUKTION 

Världshälsoorganisationen [WHO] menar att bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor världen över (WHO, 2011). I Sverige utgör bröstcancer 30 % av all kvinnlig cancer 

och antalet fall av bröstcancer fortsätter att öka (Bergman, Fredholm, Jaresand, Johansson & 

Nilsson, 2015). Cytostatikabehandling är en av de viktigaste behandlingsmetoder som 

används vid bröstcancer och behandlingen upplevs ofta som mycket påfrestande (Nystrand, 

2014).  

 

BAKGRUND 

Cancer 

Cellerna i kroppen delar sig normalt sett under välreglerade förhållanden. När en cell börjar 

dela sig okontrollerat och cellens beteende ändras, bildas det till slut en cellmassa som kallas 

tumör. Tumörer kan delas in i godartade (benigna) och elakartade (maligna). Godartade 

tumörer har inte samma förmåga att växa in i andra vävnader som elakartade tumörer har. 

De har heller inte förmågan att sprida sig till andra ställen i kroppen. Elakartade tumörer kan 

däremot växa in i annan vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen (Hassan & 

Ljungman, 2003, s. 9). Via blod och lymfa kan tumörceller transporteras till nya organ i 

kroppen och bilda tumörer, så kallade metastaser (Bergman, Hont & Johansson, 2013). Enligt 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2001) är cancer ett samlingsnamn för 

många typer av elakartade tumörer. 

 

Bröstcancer 

Cancer är vanligare bland äldre, men förekommer i alla åldrar (SBU, 2001). Bröstcancer är 

mycket ovanligt för kvinnor i 20-årsåldern, men från 30-årsåldern och fram till klimakteriet 

ökar antalet fall för att sedan planas ut. Senare ökar risken ånyo kraftigt för de äldre 

kvinnorna (Bergh & Emdin, 2008, s. 265). Medianåldern för dem som får bröstcancer är drygt 

60 år (Bergman et al., 2015). Innan 75 års ålder riskerar 1 av 9 kvinnor i Sverige att drabbas av 
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bröstcancer. Risken att en kvinna får bröstcancer beror på flera olika faktorer, så som tidig 

pubertet, sen menopaus (klimakterium), hormonersättningsbehandling, p-pillerkonsumtion 

och stor mängd bröstkörtelvävnad. Livsstilsfaktorer som ökar risken att drabbas av 

bröstcancer är till exempel, övervikt efter menopaus samt hög alkoholkonsumtion. Risken att 

drabbas av bröstcancer minskar genom fysisk aktivitet samt flera fullgångna graviditeter 

innan 25-års ålder. Bröstcancerfallen är i 5-10 % orsakade av ärftlighet (Bergman et al., 2013). 

Bröstcancer kan förekomma i flera olika former. Cancern börjar i de flesta fall i 

mjölkgångarnas celler, så kallad ductal cancer. Då cancern uppstår i mjölkkörtlarna kallas 

den lobulär cancer. Bröstcancer delas in i olika stadier, 0 – IV. Utifrån stadieindelningen ges 

information om hur stor tumören är och hur stor spridningen är. Högre stadium talar för 

mer omfattande spridning och allvarligare sjukdom (Nystrand, 2014). När bröstcancer 

upptäcks tidigt och adekvat behandling sätts in finns det goda chanser till att cancern kan 

botas (WHO, 2011). Bröstcancer behandlas främst med kirurgi (operation). Andra 

behandlingsmetoder är strål-, hormonell- och cytostatikabehandling. Dessa ges för att 

minska risken för återfall (Nystrand, 2014). Cytostatikabehandling har visat sig minska 

risken för återfall hos bröstcancerpatienter med 30-50% (Moulder & Hortobagyi, 2008). 

 

Cytostatikabehandling 

Cytostatika betyder ”cellhämmare” och är ett läkemedel som har förmåga att döda 

tumörceller eller hämma deras tillväxt (Hassan & Ljungman, 2003, s. 13). Cytostatika ges för 

att bota cancer eller för att lindra symtomen och förlänga livet när bot inte är möjlig. 

Behandling med avsikt att minska risken för återfall av sjukdomen benämns kurativ- eller 

adjuvant behandling (SBU, 2001). Adjuvant cytostatikabehandling ges peroralt eller 

intravenöst. Det ges i cykler, bestående av behandling åtföljt av återhämtningsperiod. 

Behandlingarna håller oftast inte på längre än sex månader (National Cancer Institute, 2009). 

 

Biverkningar 

Det finns stor risk för biverkningar vid behandling eftersom cytostatika inte bara påverkar 

cancerceller utan även normala, snabbväxande celler (SBU, 2001). Exempel på vävnader med 
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stor cellomsättning är benmärgen, hårrötterna, munnens slemhinnor och i tarmen. Därav är 

de vanligaste biverkningarna sänkta blodvärden, mag-tarmbesvär (diarré, förstoppning, 

illamående) och håravfall (Cancerfonden, 2014). En annan mycket vanlig biverkan av 

cancersjukdom och cancerbehandling är att individen väldigt ofta drabbas av en speciell 

kraftlöshet och trötthet som kallas fatigue. Det är svårt för andra att förstå hur 

överväldigande denna kraftlöshet och trötthet känns. Viljan till att göra olika saker finns, 

men tröttheten gör det omöjligt. Fatigue är ett besvärligt symtom att leva med, det påverkar 

både individen och dess närstående (Cancerfonden, 2015). Enligt SBU (2001) uppvisar 

frekvensen och graden av cytostatika biverkningar stor variation mellan individer och olika 

cytostatika. När målet med behandlingen är att bota kan det vara lättare att acceptera svåra 

biverkningar (ibid.). Biverkningarna av cytostatika går tillbaka helt eller delvis vid 

behandlingsuppehåll eller efter avslutad behandling, detta beror på att friska celler ofta har 

en bättre återhämtningsförmåga (Cancerfonden, 2014). 

 

Livskvalité 

Begreppet livskvalité är svårdefinierat då det tolkas på olika sätt inom olika 

forskningsområden. De flesta definitioner visar att begreppet är individuellt för varje enskild 

människa då det i första hand handlar om individuella upplevelser och förutsättningar 

(Gunnars, 1991, s. 19-21). Hälsorelaterad livskvalité är det nyare begreppet av termen 

livskvalité.  Den fokuserar på vilken inverkan sjukdom och behandling har på människans 

livskvalité och här vägs även biverkningar av behandling in. Över tid förändras 

uppfattningen om livskvalité då den påverkas av sjukdomsförloppet samt de fysiska-, 

psykiska och sociala faktorerna och förmågan att utföra vardagliga aktiviteter. I de fysiska 

faktorerna ingår rörlighet, allmäntillstånd och aktivitetsnivå. De psykiska faktorerna kan 

inkludera både emotionella aspekter som stämningsläge och ångest samt kognitiva förmåga 

som koncentration och minne. Personliga relationer, socialt umgänge och fritidsaktiviteter 

ingår i den sociala faktorn (Carlsson, 2007, s. 75-77). Livskvalité handlar till stort om hur 

människan faktiskt upplever och handskas med sin livssituation (Gunnars, 1991, s. 19). 
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Teoretisk referensram 

För att beskriva känslomässiga reaktioner vid insjuknande i cancer är traumatiska krisen den 

vanligaste förklaringsmodellen (Carlsson, 2007, s. 23). Modellen delar upp krisförloppet i 

fyra olika faser: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chockfasen 

varar från en kort stund upp till några dygn efter traumat. Under denna fas flyr individen 

verkligheten och har svårt att relatera adekvat till det inträffade. Individen har ofta svårt att 

komma ihåg informationen som givits (Cullberg, 2003, s. 146). Tron om en fungerande kropp 

och ett långt liv, sådant som tidigare var självklart, rycks plötsligt bort (Carlsson, 2007, s. 25-

26). Reaktionsfasen tillsammans med chockfasen utgör krisens akuta fas och pågår upp till sex 

veckor. I denna fas börjar individen inse vad som har skett. Individen försöker finna 

meningen i det inträffade och många ställer sig frågan Varför? (Cullberg, 2003, s. 146-147). 

De som diagnostiserats med cancer kanske påbörjar behandling under denna fas och har då 

täta kontakter med behandlingsavdelningen. Individen känner sorg över en förändrad kropp 

(förlust av bröst), förändrat utseende (t ex tappa håret), begränsad aktivitetsförmåga och att 

inte längre ha möjligheten att göra sådant som de tidigare tyckt om. Att fortsätta arbeta 

kanske längre inte är möjligt. Individen upplever många gånger rädsla för att behöva få 

biverkningar av behandlingen (Carlsson, 2007, s. 26-28). Bearbetningsfasen pågår upp till ett år 

efter traumat. I denna fas lämnar individen det föregångna och börjar planera för framtiden 

(Cullberg, 2003, s. 155). Till de tidigare begränsningarna försöker nu individen hitta 

lösningar. Under tiden som individen får behandling används den mesta av energin till att 

klara av behandlingen. För en del individer bearbetas den nya livssituationen på ett bra sätt 

tillsammans med andra i samma situation (Carlsson, 2007, s. 31). Nyorienteringsfasen är den 

sista fasen och pågår livet ut. Individen lever med det föregångna som ett ärr som alltid 

kommer att finnas kvar. Däremot behöver det inte hindra det dagliga livet (Cullberg, 2003, s. 

157). Individen har i denna fas accepterat att de drabbats av cancer och försöker hitta andra 

vägar för de begränsningar de utsatts för. Återbesök till läkaren kan dock väcka de tidigare 

känslorna till liv igen. Många omvärderar livet och lever nu mer för varje dag än tidigare 

(Carlsson, 2007, s. 32). En individ som drabbats av cancer följer inte alltid det klassiska 

mönstret enligt Cullbergs förklaringsmodell om den traumatiska krisen. Där ses diagnosen 

som den huvudsakliga stressorn, men en individ med cancer utsätts ofta för situationer som 

kan vara påfrestande. Som till exempel diagnostillfället, behandlingsstart, biverkningar, 
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infektioner, undersökningar, utvärdering av behandling och återgången till vardagen. På 

grund av detta kan det vara svårt att veta i vilken fas individen befinner sig i (Carlsson, 2007, 

s. 23). ”Det kan vara mera naturligt att beskriva förloppet som en form av resa med en 

mängd stressorer längs vägen och ett vandrande fram och tillbaka mellan krisens olika faser” 

(Carlsson, 2007, s. 23). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. Cytostatika är en 

vanlig behandlingsform för kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna påverkas både fysiskt, 

psykiskt och socialt av sin cancersjukdom samt av cytostatikabehandlingen och dess 

biverkningar. Det är viktigt att sjukvården har kunskap om hur kvinnorna upplever 

behandlingen och hur det påverkar deras livskvalité. En ökad förståelse bland 

sjukvårdspersonal kan resultera i att de än bättre kan möta och stödja kvinnorna i att klara 

av behandlingsperioden och att det bidrar till en bättre livskvalité. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva upplevelsen vid adjuvant cytostatikabehandling hos kvinnor med 

bröstcancer samt hur deras livskvalité påverkades. 

 

METOD 

Design 

Uppsatsen har utformats som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 135) handlar en 

litteraturöversikt om att kartlägga det aktuella kunskapsläget inom ett visst område eller 

problem inom området. Arbetssättet kännetecknas av en översikt där vetenskapliga artiklar 

analyserats, granskats och valts utifrån syftet. Artiklar i en litteraturöversikt kan vara av 

kvalitativ- och kvantitativ design. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för uppsatsen var kvinnor som genomgår adjuvant 

cytostatikabehandling för bröstcancer. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska 

eller norska och publicerade år 2005 – 2015. Endast vuxna kvinnor (över 18 år) inkluderades. 

Artiklar som exkluderades bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson & 

Eimans (2003) bedömningsmall eller uppfyllde inte arbetets syfte. Sökningarna resulterade i 

flera dubbletter. Dubbletterna redovisades som en träff i Tabell 1. 

 

Litteratursökning 

Artikelsökningarna inför litteraturöversikten gjordes genom databaserna PubMed, CINAHL 

och PsycInfo eftersom dessa inriktar sig på medicin, omvårdnad och hälsovetenskap. Först 

gjordes en övergripande sökning för att skapa en överblick över det valda området. Utifrån 

dessa sökningar och uppsatsens syfte framkom de valda sökorden. Sökorden redovisas i 

Tabell 1. I PubMed användes MeSH-termer (Medical Subject Headings) och i CINAHL 

användes CINAHL-headings. I databasen PsycInfo användes samma sökord som i CINAHL, 

men i fritext. För att kombinera sökorden användes booleska sökoperatorn AND. Den 

booleska sökoperatorn hjälper till att ringa in så mycket som möjligt av den relevanta 

litteraturen och avgränsa området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72). Ett 

förtydligande av sökningarna presenteras i Tabell 1. Sökningar gjordes även i databasen 

SweMed+, men inga relevanta artiklar hittades. Även sökning på ”life experiences” i 

kombination med de andra använda sökorden gjordes, men det gav inga nya artiklar. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Databas 
datum 

Sökord Limits Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Granskade 
och valda 
artiklar 

 PubMed 
2015-09-25 

 Breast Neoplasms 
[MeSH] AND 
Chemotherapy, 
adjuvant [MeSH] 
AND Quality of life 
[MeSH] 

10 years, English, 
Norwegian, 
Swedish, female, 19 
+ years. 

188 42 7 3 

 CINAHL 
2015-09-14 

 Breastcancer AND 
Adjuvant 
Chemotherpy AND 
Quality of life 

English, 
Norwegian, 
Swedish, female, 
2005 -2015, Peer 
Reviewed, all adult. 

148 48 5 5 
 

 CINAHL 
2015-09-21 

 Breastcancer AND 
Adjuvant 
Chemotherpy AND 
Cluster 

English, 
Norwegian, 
Swedish, female, 
2005 -2015, Peer 
Reviewed, all adult. 

5 2 2 2 

 PsycINFO 
2015-09-14 

 Breastcancer AND 
Adjuvant 
Chemotherpy AND 
Quality of life 

Peer Reviewed, 
2005-2015, 
Adulthood 18 yrs & 
older, female, 
English. 

54 25 4 2 

 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet av artiklar gjordes utifrån uppsatsens syfte. Sökning av artiklar gav sammanlagt 395 

träffar där samtliga titlar lästes. I de artiklar som titeln överensstämde med syftet lästes 

abstraktet igenom, totalt 117 abstrakt. Utifrån en noggrann genomläsning av abstrakten 

valdes 18 artiklar ut, dessa motsvarade uppsatsens syfte och de skrevs därefter ut i fulltext. 

En artikel hittades genom manuell sökning. Sedan lästes artiklarna noggrant igenom och det 

resulterade i att 13 artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

(Bilaga 1 & 2). Bedömningsmallarna anpassades för att kunna användas i uppsatsen genom 

att ”patienter med lungcancerdiagnos” byttes ut till kvinnor med bröstcancerdiagnos. 

Samtliga granskade artiklar inkluderades i resultatet. Granskningen genomfördes för att 

värdera om artiklarna var vetenskapligt uppbyggda samt hade en god vetenskaplig kvalitét. 

Artiklarna graderades från Grad I-III där I motsvarar högsta kvalité. Lägsta grad för att en 
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artikel skulle tas med var Grad II. Vetenskaplig kvalité för de artiklar som inkluderades i 

resultatet presenteras i Översikt av inkluderade artiklar (Bilaga 3).   

 

Analys 

Artiklarna som inkluderades lästes upprepade gånger för att få en helhetsbild av innehållet 

och en djupare förståelse. Kvalitetsgranskningen genomfördes först var och en för sig och 

sedan gemensamt. Liknande innehåll i artiklarnas resultat färgkodades med 

överstrykningspennor i tre olika färger, utifrån fysisk-, psykisk- och social påverkan. 

Resultatet från artiklarna som överensstämde med uppsatsens syfte översattes till svenska 

och skrevs ned. I de granskade artiklarna placerades de kognitiva förändringarna både 

under fysisk- och psykisk påverkan. Efter upprepad bearbetning kodades materialet om och 

liknande innehåll sorterades in i olika kategorier och varje kategori fick en ny kod. Sedan 

diskuterades de olika koderna och artiklarnas huvudresultat sammanställdes och resultatets 

tyngdpunkter framkom. Det växte då fram fyra huvudkategorier och tio underkategorier.  

 

Etiska överväganden 

Denna uppsats är en litteraturöversikt av redan publicerade artiklar. Alla artiklar var skrivna 

på engelska och översättning till svenska har gjorts med stor noggrannhet för att minimera 

risken för feltolkningar. Artiklarna som granskades hade godkännande av etisk kommitté 

och/eller att deltagarna erhållit information om studien och givit sitt samtycke. Författarna 

har en viss förförståelse kring ämnet eftersom de arbetar på en onkologimottagning. För att 

minska risken för ett vinklat resultat har bearbetningen genomförts så objektivt som möjligt. 
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RESULTAT 

Sammanställningen av de 13 artiklarna beskrev kvinnornas upplevelser av att få adjuvant 

cytostatikabehandling för bröstcancer samt hur livskvalitén påverkades. Resultatet delades 

in i huvud- och underkategorier. Se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Fysiska symtom/förändringar - Fatigue 

- Menopaus 

- Illamående 

Psykiska symtom/förändringar - Oro 

- Ångest/depression 

Kognitiva förändringar - Koncentrationssvårigheter 

- Minnesproblematik 

Social påverkan - Familjen/hemmet 

- Informationens vikt/betydelse 

- Arbetet 

 

 

”When I found out that I was going to have chemotherapy my whole world came apart. It 

was the worst thing I could imagine” (Browall, Gaston-Johansson & Danielson, 2006, s. 37). 

 

Fysiska symtom/förändringar 

Att få cytostatikabehandling visade på försämrad fysisk livskvalité och kroppsuppfattning 

(Browall, Ahlberg, Karlsson, Danielsson, Persson & Gaston-Johansson, 2008). Att tappa håret 

upplevdes som extremt smärtsamt och beskrevs ofta som värre än att mista ett bröst. 

Behandlingen upplevdes som en konstig känsla som cirkulerade runt i kroppen (Browall et 

al., 2006).  
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Fatigue 

Fatigue var det mest förekommande symtomet vid cytostatikabehandling och upplevdes 

även som det svåraste symtomet (Browall et al., 2008; Downie, Mar Fan, Houédé-Tchen, Yi & 

Tannock, 2006; Ögce & Özkan, 2008). Fatigue påverkade hela tillvaron, den fysiska- och 

psykiska livskvalitén, familjen och det sociala livet samt arbetet. Att känna konstant trötthet 

och minskad aktivitet bidrog till en känsla av irritation och att känna sig värdelös och 

isolerad (Browall et al., 2006; Downie et al., 2006). Det ledde även till minskad lust att 

engagera sig i aktiviteter som de tidigare tyckt om. Orken styrde ofta umgänget med andra, 

istället för att gå ut med vännerna sågs de hemma och träffades tidigare på kvällen. Många 

upplevde att inaktiviteten ledde till viktuppgång och förlorad kontroll över den egna 

kroppen (Downie et al., 2006). Kvinnor som före behandlingsstart skattat en högre fatigue 

(dagtid) upplevde en sämre fysisk-och psykisk livskvalité före- under och efter den 

adjuvanta cytostatikabehandlingen (Berger, Lockhart & Agrawal, 2009; Byar, Berger, Bakken 

& Cetak, 2006).  

I find the fatiuge completely shattering. I have so little energy to do stuff and then I lie 
down and I can´t imagine ever moving again. I literally don´t move a muscle. It´s a 
different kind of fatigue than just being tired. (Downie et al., 2006, s. 925) 
 

Berger et al. (2009) jämförde förhållandet mellan fatiuge och fysisk-och psykisk livskvalité 

vid olika adjuvanta cytostatikabehandlingar. Oavsett vilken behandling kvinnorna fick 

rapporterades fatigue som initialt mild, ökade till måttlig efter halva behandlingstiden samt 

vid sista behandlingen. Kvinnorna som fick behandling med tätare intervall skattade sin 

fatigue högre och hade en sämre fysisk livskvalité än de andra kvinnorna. Fatigue ändrades 

signifikant under behandlingstiden för alla behandlingsregimer (ibid.).  

Sömnsvårighet och fatigue uppstod under cytostatikabehandlingen oavsett om dessa 

symtom fanns innan behandlingsstart. Däremot kvinnorna som hade symtomen vid 

behandlingsstart upplevde dessa symtom som plågsammare (Liu et al., 2008; Phligbua et al., 

2013). Under behandlingstiden, trots den ökade tröttheten, var det många kvinnor som låg 

vakna upp till två timmar på natten. Nästan hälften av kvinnorna vilade mer än 1 timme 

under dagen. Detta påverkade den fysiska livskvalitén negativt (Liu et al., 2012).  
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Menopaus 

Under cytostatikabehandlingen upplevde de flesta kvinnorna antingen en tidigare 

menopaus eller återkomst av tidigare upplevda symtom så som värmevallningar och 

svettningar (Downie et al., 2006). Värmevallningarna kunde även störa nattsömnen vilken i 

sin tur ledde till trötthet på dagen (Downie et al., 2006; Shilling & Jenkins, 2007). Kvinnor 

som var närmare naturlig menopaus hade lättare att acceptera dessa symtom. För några 

ansågs de menopausala symtomen som ett positivt tecken till att behandlingen fungerade 

(Downie et al., 2006). 

 

Illamående 

Illamående är en vanlig biverkan av cytostatikabehandling. Olivia, Sandgren, Nilsson och 

Lewin (2013) beskrev hur illamående, kräkning och välbefinnande varierade under de 10 

första dagarna efter cytostatikabehandlingen hos kvinnor med bröstcancer. 85 % (33 st) av de 

trettionio kvinnorna drabbades av illamående och 15 % (6 st) kräktes. Illamåendet varierade i 

intensitet, med både akut och fördröjt illamående. På dag tre (efter behandlingen) upplevde 

majoriteten av kvinnorna att de mådde som sämst med allmän sjukdomskänsla, illamående 

och kräkning (ibid.). Många upplevde att illamåendet ökade under cytostatikabehandlingens 

gång (Browall et al., 2008; Ögce & Özkan, 2008). Även kvinnornas välbefinnande påverkades 

och varierade från dåligt till bra beroende på vilken tid på dagen illamåendet inträffade. Mer 

än hälften av kvinnorna upplevde ett förbättrat välbefinnande de första dagarna efter 

behandlingen (Olivia et al., 2013).  

 

Psykiska symtom/förändringar 

Vanliga psykiska symtom som kvinnorna upplevde under cytostatikabehandlingen var oro, 

ångest och depression. Det sågs en klar ökning av de psykiska symtomen efter andra 

genomgångna cytostatikabehandlingen (Ögce & Özkan, 2008). 
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Oro 

Oro är ett av de symtom som mest påverkar livskvalitén före och under 

cytostatikabehandlingen (Phligbua et al., 2013; Ögce & Özkan, 2008). Kvinnorna uttryckte att 

de aldrig mera kunde känna sig säker till att få ett friskt och långt liv, de kunde endast 

hoppas på det. ”And, there is nothing that is for sure anymore. I will never have that, 

(feeling of security) I hope I always had (laughs)……. (Browall et al., 2006, s. 37). En konstant 

oro och medvetenhet fanns hos kvinnorna, att de handskades och kämpade mot en allvarlig 

sjukdom även om de kände sig friska. Samtidigt uppskattade de livet mer, använde sina 

resurser annorlunda än tidigare och kände att de var en erfarenhet rikare. Kvinnorna slutade 

ta saker för givna (Browall et al., 2006). 

 

Ångest/depression 

So et al. (2009) beskrev hur ångest och depression påverkade livskvalitén hos kvinnor som 

fick cytostatika- eller strålbehandling. Mer än hälften av dessa kvinnor led av ångest eller 

depression. Det framkom att fler kvinnor som fick cytostatikabehandling led av psykiska 

symtom. Kvinnor med ångest hade sämre livskvalité (ibid.). Enligt Byar et al. (2006) 

upplevde kvinnorna ångest mer frekvent än depression. Däremot vid sista behandlingen 

framkom det att depression var vanligare. Under hela behandlingsperioden sågs ett 

samband mellan fatigue, ångest och depression (ibid.). De depressiva symtomen försvårades 

under cytostatikabehandlingen, framförallt förvärrades dessa symtom hos kvinnorna som 

redan vid behandlingsstart led av depressiva symtom (Browall et al., 2008; Liu et al., 2008). 

Enligt Browall et al.(2008) upplevde kvinnorna dock mindre ångest under behandlingstiden. 

Berger et al. (2009) menade att den psykiska livskvalitén ändrades signifikant under 

behandlingen oberoende av vilken typ av cytostatikabehandling som gavs. Alla kvinnorna 

skattade sin psykiska livskvalité som lägst efter att hälften av behandlingarna var gjorda. De 

som fick behandling med standardintervall skattade sin psykiska livskvalité högre än de 

övriga kvinnorna. De som fick behandling med tätare intervall upplevde sig ha som sämst 

psykisk livskvalité vid behandlingens slut (ibid.). Under cytostatikabehandlingen 

rapporterade många kvinnor att de känt sig nedstämda eller oroliga, men det var relativt få 

som sökte professionell hjälp (Shilling & Jenkins, 2007). 
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I just felt down, I wanted my family around me. My sister came around, I´d want to 
hold her hand or if she went, I´d cry, or sometime I´d just be sitting thinking about 
things and the tears would just fall down my face. I wasn´t particularly thinking about 
anything. (Shilling & Jenkins, 2007, s. 10) 
 

Stödet från andra kvinnor i samma situation, med erfarenhet av behandling, gav positiv 

styrka och en känsla av samhörighet (Browall et al., 2006).  

 

Kognitiva förändringar 

Kognitiva förändringar som uppstod på grund av cytostatikabehandling var 

koncentrationssvårigheter och minnesproblematik. Dessa kognitiva förändringar var 

återkommande och oförutsägbara (Downie et al., 2006). 

 

Koncentrationssvårigheter 

Svårigheter att läsa var vanligt och att koncentrera sig krävde mera ansträngning. Flera 

tyckte dock att de kunde koncentrera sig om de måste, men alla tyckte inte att det var värt 

energin det krävde. ”I would lose interest. I would lose where I was at in the book. I would 

lose the line. I would read a paragraph three times and it still wasn´t sinking in” (Downie et 

al., 2006, s. 927). Diagnos och behandling upplevdes för många kvinnor som stressande och 

oroväckande, vilket i sin tur påverkade deras möjlighet till koncentration. Inga upplevde 

dock problem med språkförståelsen. De hanterade informationen långsammare och det 

påverkade flytet i språket (Downie et al., 2006).  

I might start a sentence and the thought is there but the next phrase might not fall into 
place quite as easily. It´s almost like a thought stutter…. like my mind slows down a bit 
and my mouth is still moving at the rate I am familiar with but the mind is a little 
slower so they get out of synch with each others and there is a bit of a stumble. 
(Downie et al., 2006, s. 927) 

 

Kvinnorna upplevde att koncentrationssvårigheterna förvärrades ju fler behandlingar de fick 

(Browall et al., 2008; Ögce & Özkan, 2008). 
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Minnesproblematik 

Kvinnorna rapporterade förändringar av närminnet, humörsvängningar och oförmågan att 

planera. Minnesproblematiken påverkade allt i vardagen så som att namn, ord, platser, 

födelsedagar och möten glömdes bort (Downie et al., 2006; Shilling & Jenkins, 2007). Även 

under en konversation upplevdes det svårt att hitta orden samt att hålla tråden (Shilling & 

Jenkins, 2007).  På arbetet påverkades produktiviteten och i hemmet klagade kvinnorna på 

att saker lades bort och glömde om hushållssysslorna var utförda. De blev alltmer beroende 

av externa hjälpmedel så som kalendrar, listor och anteckningar. Vissa kvinnor undvek 

umgänge och aktiviteter där minnessvårigheterna eventuellt kunde vara uppenbara för 

andra. Många kvinnor bekymrade sig över hur andra uppfattade deras mentala förändringar 

eller att de skulle upplevas dumma (Downie et al., 2006). Däremot upplevde relativt få 

kvinnor i Shilling och Jenkins (2007) studie att minnes- och koncentrationsproblemen bekom 

dem eller att det påverkade deras vardag negativt. ”I find the more you worry then the 

worse it becomes so I think if I don´t worry about it then I don´t put myself under stress and 

it sorts itself out usually” (Shilling & Jenkins, 2007, s. 9). Det sågs ett starkt samband mellan 

nedstämdhet och/eller oro och minnesproblem (ibid.). 

 

Social påverkan 

Att få cytostatikabehandling påverkar både det sociala livet och familjen (Browall et al., 2006; 

Browall et al., 2008). Under cytostatikabehandlingen påverkar de fysiska- och psykiska 

symtomen kvinnornas möjlighet att upprätthålla deras funktionella status. Med funktionell 

status menas hushållssysslor, familj, social gemenskap, personlig vård och yrkesverksamhet 

(Ögce & Özkan, 2008).  

 

Familjen/hemmet 

Innan behandlingsstart var det i första hand kvinnorna som skötte hushållssysslorna samt 

tog hand om familjen. På grund av fatigue efter påbörjad behandling omfördelades ansvaret 

och rollerna i hemmet (Downie et al., 2006). Vissa kvinnor upplevde detta som något positivt 

då de gavs större möjlighet till egen tid och att äntligen få vara i fokus (Browall et al., 2006; 
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Downie et al., 2006). ”And now I think, aaah, now it is me they are taking care of, a little bit, I 

always had to care for everyone else” (Browall et al., 2006, s. 37). För andra påverkade det 

deras identitet och självkänsla negativt (Downie et al., 2006).  

I feel I´m not giving enough of myself to my family and especially my baby. I want to 
do things for my family and right now I can´t. It´s sad; I can´t even wash my baby´s 
clothes or iron them. I am dependent on my mother and I hate being dependent on 
other people. (Downie et al., 2006, s. 926) 
 

Enligt So et al. (2009) framkom det att ångest inte hade någon betydande negativ effekt på 

kvinnornas sociala liv och/eller familjeförhållanden (ibid.). Kvinnorna som hade adekvat 

stöd från familj och vänner, sjukvårdspersonal samt samhällsstöd kunde bibehålla sin sociala 

livskvalité (Browall et al., 2006; So et al., 2009).  

 

Informationens vikt/betydelse 

Stödet från hälso-och sjukvårdspersonalen kunde upplevas som både något positivt och 

negativt. I allmänhet upplevdes förtroende och känslor av trygghet. Kvinnorna kände att all 

typ av information var viktig eftersom det gav en känsla av trygghet och kunskap. Däremot 

upplevdes det negativt att erhålla all information vid ett och samma tillfälle, det blev då 

svårare att sortera ut den viktigaste informationen. Kvinnorna uttryckte att när 

informationen från hälso-och sjukvårdspersonalen gavs skulle de utgå från att kvinnorna 

inte hade någon förkunskap kring ämnet. Kvinnorna upplevde många gånger att det var 

svårt att veta vad de skulle fråga om och att hälso-och sjukvårdspersonalen lade för stort 

ansvar i att besluta vilken information de skulle få (Browall et al., 2006). 

 

Arbetet 

Många av kvinnorna klarade inte av att arbeta heltid på grund av fatigue, illamående och de 

kognitiva förändringarna. Ca 30 % av kvinnorna var kapabel att arbeta deltid (Downie et al., 

2006; Shewbridge, Wiseman & Richardson, 2011). Den viktigaste faktorn som påverkade 

beslutet om att arbeta eller ej under behandlingen var ”needed to concentrate on looking 

after myself” (Shewbridge et al., 2011, s. 120). Attityden till arbetet ändrades under 

behandlingen och arbetet sågs inte längre som högprioriterat – ”cliché I know but I want to 
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spend more time with my family and not at work” (Shewbridge et al., 2011, s. 120). 

Kvinnorna som valde att inte arbeta kände en press på sig från andra att återgå till arbetet så 

fort som möjligt, samtidigt som många uttryckte en tacksamhet över möjligheten till att vara 

sjukskriven och ta hand om sig själv. Förväntningarna att återgå till arbetet skapade en inre 

oro och stress och många kände att de måste prestera på samma nivå som innan sjukdomen. 

De som fortsatte arbeta upplevde att arbetet var en viktig del av deras liv och samtidigt 

hjälpte dem att distansera sig från sjukdomen (Browall et al., 2006). Att inte framstå som 

skärpt kunde ge sociala- eller ekonomiska konsekvenser, de uttryckte rädsla för 

samhällskritik, att förlora vänskap eller förlora arbetet (Downie et al., 2006). 

I do not take anything for granted. I hope it never recurs, but you never know, there is 
no guarantee for anything. On the contrary you have to take a day at a time, somehow 
enjoy it a little more, so that what you have to do... I mean... (Browall et al., 2006, s. 39) 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppsatsen utformades som en litteraturöversikt för att beskriva upplevelsen vid adjuvant 

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer samt hur deras livskvalité påverkades. 

Författarna började med att göra en informationssökning i databaserna för att utforska det 

aktuella området. Vid denna informationssökning användes chemotherapy och cancer. Detta 

resulterade då i ett stort och ohanterbart material. Utifrån detta kom författarna fram till att 

begränsa uppsatsen till kvinnor med bröstcancer och adjuvant cytostatikabehandling. 

Forskning är enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 119) en färskvara och artiklarna bör 

helst vara publicerade inom de senaste fem åren. Till en början begränsade författarna 

sökningarna till artiklar publicerade under en femårsperiod. Detta resulterade i ett för litet 

urval så författarna utökade sökningarna med ytterligare fem år, vilket gav ett adekvat 

material att arbeta utifrån. Att artiklar som är tio år gamla inkluderades i arbetet kan ses som 

en svaghet, men författarna ansåg inte att de äldre artiklarna var inaktuella. Att tre olika 

databaser användes ökade sannolikheten att fånga aktuella artiklar. Databassökningarna 

resulterade i att samma artiklar förekom i flera databaser och viss datamättnad uppstod. 
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Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i uppsatsen. Det är möjligt att 

uppsatsen skulle ha innehållit endast kvalitativa artiklar då denna metod beskriver 

upplevelser, men författarna tycker dock att det sammanställda resultatet svarar mot 

uppsatsens syfte. Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar bidrog enligt 

författarna till ett bredare resultat. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller 

norska, men endast engelska artiklar hittades. Det kan vara en svaghet att samtliga artiklar 

var skrivna på engelska och fick översättas till svenska, då viss feltolkning kan förekomma i 

samband med översättning. För att minska risken för feltolkning samt att viktig information 

skulle missas läste författarna artiklarna var för sig och upprepade gånger. Sedan 

diskuterades artiklarna gemensamt. Detta anser författarna styrker trovärdigheten i 

resultatet. Det gjordes inga begränsningar i geografiskt område vilket resulterade i artiklar 

från Kanada, Kina, Storbritannien, Sverige, Thailand, Turkiet och USA. Detta bidrog till en 

bredare bild av kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling då flera kulturer inkluderas. 

Inga större skillnader i resultat från artiklarna sågs mellan de olika länderna. Artiklarna 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ- och kvantitativ 

metod då författarna ansåg att bedömningsmallarna innehöll de uppgifter som behövdes för 

kvalitetsgranskningen. Alla inkluderade artiklar bedömdes vara av hög kvalité. För att 

förtydliga och lyfta fram kvinnornas känslor och upplevelser användes citat löpande genom 

uppsatsen. Enligt Polit och Beck (2012, s. 690) skall citat skrivas på originalspråket för att inte 

budskapet ska förändras.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva upplevelsen vid adjuvant 

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer samt hur deras livskvalité påverkades. 

Resultat resulterade i fyra huvudkategorier: fysiska symtom/förändringar, psykiska 

symtom/förändringar, kognitiva förändringar och social påverkan. Kvinnornas vardag 

förändrades och den fysiska-, psykiska- och sociala livskvalitén påverkades av 

behandlingen.  
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Ett av huvudresultaten var att fatigue upplevdes som en mycket vanlig och jobbig biverkan 

av cytostatikabehandlingen då den påverkade hela kvinnans tillvaro och livskvalité. Många 

kvinnor upplevde att fatigue gjorde dem isolerade och att orken inte längre fanns till att 

umgås med familj och vänner eller till att utföra aktiviteter som förut. Detta styrks även i 

resultatet från studien av Miller, Maguire och Kearney (2007). Där undersöktes förekomst av 

fatigue hos 247 individer som genomgår cytostatikabehandling och 57 % av studiens 

deltagare upplevde fatigue i varierande grad och denna påverkade individernas livskvalité. 

Författarnas kunskap om fatigue stämmer överens med det framkomna resultatet. Däremot 

är det många kvinnor som har målet att kunna fortsätta med tidigare meningsfulla 

aktiviteter, som till exempel löpning, skidåkning och att träna på gym trots den ökade 

tröttheten under behandlingen. Kvinnorna uppmuntras till att vara fortsatt aktiva, men att 

känna av och lyssna på kroppens signaler. Enligt Cancerfonden (2015) kan fatigue ofta 

minskas genom fysiskt aktivitet och det bidrar till ett bättre mående. Däremot måste 

motionen anpassas utifrån individuella förutsättningar. I resultatet framkom det att fatigue 

ökade under behandlingstiden oavsett vilken typ av behandling de fick, men kvinnorna som 

fick behandling med tätare intervall skattade sin fatigue högre och det bidrog till en sämre 

fysisk livskvalité. Detta resultat styrks även i studierna av Miller et al. (2007), Richardson och 

Ream (1997) och Wu och McSweeney (2007). Författarna instämmer i att fatigue kommer förr 

eller senare under behandlingens gång. Det är generellt den biverkningen som alla 

kvinnorna drabbas av i varierande grad och den tröttheten upplevs ofta som svår att 

vila/sova bort. Däremot uttrycker kvinnorna att de lär sig hantera tröttheten och hur det 

påverkar vardagen. Det är under reaktions- och bearbetningsfasen enligt Cullbergs kristeori 

som individen upplever minskad aktivitetsförmåga till att utföra sådant som de tidigare 

tyckt om, men det är även under dessa faser som individen försöker finna nya lösningar. 

Under behandlingstiden går den mesta energin åt till att klara av behandlingen. 

 

Resultatet påvisade även att oro, ångest och depression var vanligt förekommande psykiska 

symtom som kvinnorna upplevde under cytostatikabehandlingen. Detta styrks även av Faul, 

Jim, Williams, Loftus & Jacobsen (2009) vilka även menar att individer som har bra grund till 

att hantera stress kan minska dessa psykiska symtom och få en bättre livskvalité (ibid.). 

Många kvinnor uttryckte en oro av att inte kunna känna sig säkra på att få ett långt och friskt 



 

 

19 

 

liv samt att det fanns en medvetenhet om att de drabbats av en allvarlig sjukdom. De 

depressiva symtomen sågs öka under cytostatikabehandlingen, däremot upplevdes ångesten 

minska. Författarnas erfarenheter av psykiska symtom under cytostatikabehandling är att 

oro, ångest och depression förekommer hos de flesta kvinnorna. Dock är författarnas 

erfarenhet att dessa symtom förekommer oftare hos kvinnor som behandlas för bröstcancer 

än de som behandlas för annan typ av cancer. Kvinnorna på författarnas arbetsplats som 

behandlas för bröstcancer uttrycker ofta en ökad ångest och oro inför framtiden då de börjar 

närma sig slutet av sin adjuvanta cytostatikabehandling.  

 

Det framkom i resultat att kognitiva problem som till exempel minnesproblematik uppstod 

under cytostatikabehandlingen. Minnesproblematiken påverkade allt i kvinnornas vardag. 

Att komma ihåg namn, ord, platser, vart saker lagts och om hushållssysslorna var utförda är 

några av de minnesproblem som kvinnorna upplevde. De fick ett större behov av hjälpmedel 

(kalendrar, anteckningsblock etc.) för att klara vardagen. Det fanns även en oro över hur 

andra skulle uppfatta deras minnessvårigheter, att de skulle upplevas som dumma, och det 

bidrog till att kvinnorna undvek vissa aktiviteter. Detta påvisas även i studier av Munir, 

Burrows, Yarker, Kalawsky och Bains (2010) samt Munir, Kalawsky, Lawrence, Yarker, 

Haslam och Ahmed (2011). Även i studien av Player, Mackenzie, Willis och Loh (2014) 

framkom det att kvinnorna upplevde minnesproblem och svårigheter att hitta orden vid 

konversationer vilket gjorde att de hamnade i pinsamma situationer. Det framkom även att 

kvinnorna inte upplevde att dessa besvär togs på allvar av hälso- och sjukvårdspersonalen, 

vilket gjorde dem än mer frustrerade (ibid.). I studien av Von Ah, Habermann, Carpenter 

och Schneider (2012) framkom det att kvinnorna noterade problem med minnet under 

pågående cytostatikabehandling, men besvären blev mer framträdande efter avslutad 

behandling. Under cytostatikabehandlingen var det så många andra fysiska symtom så som 

illamående och kräkning att handskas med så minnesproblematiken upplevdes inte som 

något alarmerande. Många kvinnor uttryckte att det hade minimal påverkan på deras 

vardag på grund av att de lärde sig att hitta nya sätt att klara vardagen (ibid.). En som 

drabbats av cancer följer inte alltid det klassiska mönstret enligt Cullbergs förklaringsmodell 

om den traumatiska krisen utan kan snarare beskrivas som ett pendlande fram och tillbaka 

mellan krisens olika faser. Cullberg beskriver att det är under chockfasen som individen har 
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svårt att komma ihåg information som givits. Författarna kan dock tydligt se hur pendlandet 

mellan de olika faserna sker under hela perioden av cytostatikabehandlingen, vilket även 

Carlsson (2007) menar. På författarnas arbetsplats påtalar många kvinnor att de har problem 

med att komma ihåg saker som är relaterade till behandlingen, men även när det gäller 

vardagen. De önskar därför att få skriftligt på till exempel hur mediciner skall tas i samband 

med behandling, när nästa provtagning skall ske samt när det är dags för ny behandling. 

Hemma använder de sig av kom-ihåg-lappar och larm i mobiltelefon etc. för att få vardagen 

att fungera.  

 

Cytostatikabehandlingen påverkade kvinnornas sociala liv och familjen. Det var i första 

hand kvinnorna som skötte om hemmet samt tog hand om familjen innan behandlingsstart, 

men successivt omfördelades detta ansvar. För vissa upplevdes detta som något positivt, 

med större möjlighet till egen tid, men för andra påverkades självkänslan negativt. Kvinnor 

som hade adekvat stöd från familj, vänner, sjukvårdspersonal samt samhällsstöd kunde 

bevara sin sociala livskvalité. Även Reitan och Schjölberg (2003) menar att människor i 

individens omgivning kan underlätta vardagen genom att vara ett bra stöd. Författarnas 

erfarenheter kring detta är att kvinnorna ofta beskriver vikten av att ha ett välfungerande 

socialt nätverk då de pushas till att klara av den tuffa tiden som cytostatikabehandlingarna 

innebär. Trots att behandlingen kan leda till en känsla av isolering är det viktigt att försöka 

upprätthålla kontakten med nära och kära då det kan bidra till samhörighet. Kvinnornas 

stöd från familj, vänner och sjukvårdspersonal bidrar inte i sig till att biverkningarna av 

behandlingen minskar, men det kan hjälpa kvinnorna att hantera dem bättre.  
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SLUTSATS 

Denna litteraturöversikt beskriver hur kvinnor med bröstcancer upplevde 

cytostatikabehandling samt hur biverkningarna påverkade deras möjlighet till att leva ett 

normalt liv. Att behandlas med cytostatika är fysiskt, psykiskt och socialt påfrestande och 

hade påverkan på kvinnornas livskvalité.  

Författarna har i denna uppsats inte undersökt sjuksköterskans roll. Däremot vet författarna 

av egen erfarenhet att sjuksköterskan har en viktig roll under kvinnornas resa genom den 

tuffa behandlingen. Genom att få en ökad förståelse om hur kvinnornas livskvalité påverkas 

bidrar det till att sjuksköterskan kan möta och stödja kvinnorna under deras 

behandlingsperiod. 

Författarna tycker även att det skulle vara intressant att jämföra kvinnor och mäns 

upplevelser av adjuvant cytostatikabehandling vid bröstcancer och om skillnader finns.   
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Bilaga 1 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat =3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
 representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med  
bröstcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för  
resultatet 

Analys saknas/ 
Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
Egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
Forskning 

Saknas Låg Medel God 

 
Slutsatser 

    

Överensstämmer med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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Bilaga 2 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat =3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
 representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med  
bröstcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för  
resultatet 

Analys saknas/ 
Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 
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Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc) 
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Bilaga 3 
    Översikt av inkluderade artiklar   
 

Författare/År/ 
Land Titel Syfte Metod/dataanalys Deltagare Resultat Kvalitet 

 Berger, A.M., 
Lockhart, K. & 
Agrawal, S. 
2009 
USA 

 Variability of 
Patterns of 
Fatigue and 
Quality of Life 
Over Time Based 
on Different 
Breast Cancer 
Adjuvant 
Chemotherapy 
Regimens. 

- Beskriva mönstret 
och skillnaden av 
fatigue.  
- Beskriva mönstret 
och skillnaden av 
fysisk- och psykisk 
livskvalité. 
- Undersöka 
förhållandet mellan 
fatiuge, fysisk-och 
psykisk livskvalité 
och olika 
cytostatikabehand-
lingar.  

 Kvantitativ metod.  
Longitudinell, deskriptiv 
analys. Två olika 
skattningsskalor användes. 
Mätningarna gjordes före 
behandlingsstart, vid 
behandling 4, behandling 8 
och 30 dagar efter sista 
cytostatikabehandlingen. 
Kvinnorna delades in i 3 
behandlingsregimer:   
- taxaner med tätare 
behandlingsintervall 
- taxaner med standard 
behandlingsintervall 
- standardbehandling utan 
taxaner 

 196 kvinnor 
med 
bröstcancer. 

 Fatigue och psykisk livskvalité 
förändrades under tiden för alla 
behandlingsregimer, men mönstret 
skilde sig inte åt från de olika 
behandlingsregimerna. Fysisk 
livskvalité förändrades under tiden 
för alla behandlingsregimer och 
mönstret ändrades beroende på om 
taxaner gavs.  Högre fatigue var 
korrelerad med sämre fysisk- och 
psykisk livskvalité före och 30 dagar 
efter sista behandlingen, oavsett 
behandlingsregim. 

 I 

Browall, M., 
Gaston-
Johansson, F. 
& Danielsson, 
E. 
2006 
Sverige 

Postmenopausal 
Women With 
Breast Cancer -  
Their 
Experiences of 
the 
Chemotherapy 
Treatment 
Period. 

Beskriva upplevelsen 
hos postmenopausala 
kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgått adjuvant 
cytostostatikabehand-
ling. 

Kvalitativ metod. Narrativ 
metod. Intervjuerna 
bandinspelades och skrevs 
därefter ned ordagrant 

20 kvinnor 
med 
bröstcancer 

Det framkom negativa och positiva 
upplevelser hos kvinnorna under 
behandlingen. Rädsla för det okända 
och hur behandlingen påverkade 
kroppen och själen hörde till de 
negativa upplevelserna. Ett förändrat 
liv upplevdes som positivt. 

I 



 

 

D 

 

 

 Browall, M., 
Ahlberg, K., 
Karlsson, P., 
Danielsson, E., 
Persson, L-O. 
& Gaston-
Johansson, F. 
2008 
Sverige 

 Health-related 
quality of life 
during adjuvant 
treatment for 
breast cancer 
among 
postmenopausal 
women.  

1. Beskriva 
förändringar av 
hälsorelaterad 
livskvalité under 
adjuvant behandling 
(cytostatika- och 
strålbehandling) hos 
postmenopausala 
kvinnor med 
bröstcancer. 
2. Identifiera de bästa 
förutsättningarna för 
global hälsa och 
livskvalité efter 
behandlingen.  

 Kvantitativ metod. 
Deskriptiv analys.  
Tre olika skattningsskalor 
har använts. 
Den första mätningen 
gjordes veckan innan 
behandlingsstart. De 
resterande mätningarna 
gjordes en vecka efter första, 
tredje och sista kuren av 
cytostatika behandling.  
I strålningsgruppen gjordes 
första mätningen innan 
behandlingsstart. De 
resterande mätningarna 
gjordes efter tre veckors 
behandling samt två veckor 
efter avslutad 
strålbehandling.   

 150 kvinnor 
med 
bröstcancer. 
75 kvinnor 
ingick i 
cytostatika- 
gruppen och 
75 kvinnor i 
strålnings-
gruppen. 

 Huvudslutsatsen var att den 
adjuvanta behandlingen var 
associerad med försämrad livskvalité 
(fysisk- och socialfunktion, ångest, 
kroppsuppfattning, ökad fatigue, 
dyspné, smärta, illamående/kräkning, 
obstipation). 
Kvinnor som hade bättre emotionell 
funktion och mindre smärta vid start 
av cytostatikabehandling hade bättre 
förutsättningar för en god livskvalité 
vid slutet av behandlingen.  
Kvinnor med bättre fysisk och 
emotionell funktion, mindre symtom 
från bröstet och lägre tumörstadie vid 
start av strålbehandling hade bättre 
förutsättningar för en god livskvalité 
vid slutet av behandlingen. 

 I 

 Byar, K.L., 
Berger, A.M., 
Bakken, S.L. & 
Cetak, M.A. 
2006 
USA 
 

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

 Identifiera 
skillnaderna i fatigue, 
andra fysiska- och 
psykiska symtom och 
deras samband till 
livskvalité under 
cytostatikabehandlin
g och 1 år efter. 

 Kvantitativ metod. 
Longitudinell, deskriptiv 
analys. Fyra olika 
skattningsskalor användes. 
Mätningarna gjordes före 
och efter varje behandling 
samt 30, 60 och 90 dagar 
efter sista behandlingen samt 
ett år efter första 
behandlingen.  

 23 kvinnor 
med 
bröstcancer. 

 Fatigue nivåerna var måttligt 
intensiva under behandlingen och 
minskade signifikant över tid. 
Sömnstörningar och smärta var de 
mest frekventa och intensiva fysiska 
symtomen före och efter 
behandlingen. Ångest var högst före 
start av behandling och depression 
var högst under behandlingen. 
Fatigue var korrelerad med andra 
fysiska- och psykiska symtom vid 
några tillfällen under behandlingen 

 I 



 

 

E 

 

och konstant efter behandlingen. 
Högre fatiuge var associerad med 
sämre livskvalité. 

Downie, F.P., 
Mar Fan, H.G., 
Houédé-
Tchen, N., Yi, 
Q. & Tannock, 
I.F.  
2006 
Kanada 

 Cognitive 
function, fatigue, 
and menopausal 
symptoms in 
breast cancer 
patients 
receiving 
adjuvant 
chemotherapy: 
evalutation with 
patient interview 
after formal 
assessment. 

 Undersöka 
sambandet mellan 
erfarenheter av 
fatigue, menopausala 
symptom och 
kognitiva problem 
hos kvinnor med 
bröstcancer som 
behandlas med 
adjuvant cytostatika 
behandling.   

 Kvalitativ metod 
(semistruktuerade 
intervjuer) och kvantitativ 
metod (självskattnings 
enkäter). 

 21 kvinnor 
med 
bröstcancer. 

 Kvinnor som får adjuvant cytostatika 
behandling för bröstcancer har 
betydande problem med fatigue, 
menopausala symtom och kognitiva 
problem. 

 I 

 Liu, L., 
Fiorentino, L., 
Natarajan, L., 
Parker, B.A., 
Mills, P.J., 
Robins Sadler, 
G., Dimdale, 
J.E., Rissling, 
M., He, F. & 
Ancoli-Israel, 
S. 
2008 
USA 

 Pre-treatment 
symptom cluster 
in breast cancer 
patients is 
associated with 
worse sleep, 
fatigue and 
depression 
during 
chemotherapy. 

 Studera hur 
kvinnorna upplevde 
sömnstörningar, 
fatigue och 
depression före och 
under fyra 
cystostatikabehand-
lingar. 
Utforska hur 
kvinnornas 
sömnsvårigheter, 
fatiuge och 
depression ändras. 
Jämförelsen görs före 
och under fyra 
cytostatika-
behandlingar. 

 Kvantitativ metod. 
Prospektiv analys. Tre olika 
skattningsskalor har använts.  

 95 kvinnor 
med 
bröstcancer.  

 Alla kvinnor rapporterade sämre 
sömn, mera fatiuge och mera 
depressiva besvär under 
behandlingen jämfört med före start 
av behandling. 

 I 



 

 

F 

 

 Liu, L., 
Fiorentino, L., 
Rissling, M., 
Natarajan, L., 
Parker, B.A., 
Dimsdale, J.E., 
Mills, P.J., 
Robins Sadler, 
G. & Ancoli-
Israel, S. 
2012 
USA 

 Decreased 
Health-Related 
Quality of Life in 
Women With 
Breast Cancer Is 
Associated With 
Poor Sleep. 

 Undersöka 
förhållandet mellan 
hälsorelaterad 
livskvalité och 
subjektiv och objektiv 
sömnkvalité hos 
kvinnor med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer. Dessa 
var planerad 
adjuvant cytostatika 
behandling.  

 Kvantitativ metod. 
Deskriptiv analys.  
Den subjektiva sömnen 
mättes med hjälp av 
skattningsskalor (en fysisk 
och en psykisk). Den 
objektiva sömnen mättes med 
sömnmonitorering. 
Mätningarna gjordes före start 
av cytostatika behandlingen 
och under sista veckan av 
behandling 4. 

 166 kvinnor 
med 
bröstcancer.  

 Hälsorelaterad livskvalité var nedsatt 
före cytostatika behandlingen och 
förvärrades inte under tiden, medans 
den självskattade sömnkvalitén var 
nedsatt före och förvärrades efter 
behandlingen. Den hälsorelaterade 
livskvalitén och 
sömnmonitoreringsförändringarna var 
generellt inte relaterad till varandra 
och ändrades inte under tiden. 
Däremot försämrades den fysiska 
orken och vilan under dagen.  

 I 

Oliva, D., 
Sandgren, A., 
Nilsson, M. & 
Lewin, F. 
2013 
Sverige 

 Variations in 
Self-Reported 
Nausea, 
Vomiting, and 
Well-Being 
During the First 
10 Days 
Postchemotherap
y in Women 
With Breast 
Cancer.  

 Beskriva hur 
illamående, kräkning 
och välbefinnande 
varierade under de 10 
första dagarna efter 
cytostatika 
behandling för 
kvinnor med 
bröstcancer.   

 Kvantitativ metod. 
Upprepade mätningar genom 
daglig självskattningsmätning 
samt telefonuppföljning dag 
10 enligt skattningsskala.   

 39 kvinnor 
med 
bröstcancer.  

 Individuell variation av illamående 
och kräkning inträffade både i 
intensitet och över tid. Detta resultat 
gäller även välbefinnande. 
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 Phligbua, W., 
Pongthavornk
amol, K., 
Knobf, T.M., 
Junda, T., 
Viwatwongkas
em, C. & 
Srimuninnimit
, V. 
2013 
Thailand 

 Symptom 
Clusters and 
Quality of Life in 
Women with 
Breast Cancer 
Receiving 
Adjuvant 
Chemotherapy.  

 Identifiera förkomst 
av symtomkluster 
och influenser av 
plågsamma symtom 
som påverkar 
livskvalitén hos 
kvinnor med 
bröstcancer före-
under och efter 
adjuvant 
cytostatikabehandlin
g.  

 Kvantitativ metod.  
Prospektiv longitudinell 
studie. Tre olika 
skattningsskalor användes. 
Mätningarna gjordes före 
cytostatikastart, före andra 
behandlingen och 1 månad 
efter avslutad adjuvant 
cytostatikabehandling.  

 112 kvinnor 
med 
bröstcancer.  

Fem symtomkluster identifierades. 
Det mest plågsamma symtomen var: 
- Före behandlingsstart: smärta, oro 
och ”I don´t look like myself” 
- Inför andra behandlingen: 
håravfall, brist på energi och ”I don´t 
look like myself 
- En månad efter avslutad 
behandling: hudförändringar, 
smakförändringar och brist på 
energi. 
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 Shewbridge, 
A., Wiseman, 
T. & 
Richardson, A. 
2011 
Storbritannien 

Working while 
receiving 
chemotherapy: a 
survey of 
patient´s 
experiences and 
factors that 
influence these. 

 Uppskatta antalet 
patienter som 
fortsätter arbeta 
under pågående 
cytostatika 
behandling och 
identifiera personliga 
eller 
behandlingsrelaterad
e faktorer som 
påverkar detta.  

 Kvantitativ metod. 
Materialet analyserades 
med deskriptiv analys. 
Svaren från de öppna/slutna 
frågorna analyserades med 
hjälp av innehållsanalys. 

 55 patienter, 
varav 72% hade 
bröstcancer. 
26% colorektal 
cancer och 4% 
lymfom.  

54% av svarsdeltagarna arbetade när 
cytostatika behandlingen började, 
men under pågående behandling 
var det endast 29% som fortsatte 
arbeta, i varierande utsträckning. Att 
ta hand om sig själv framkom som 
den viktigaste faktorn som 
påverkade beslutet om arbete. 
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 Shilling, V. & 
Jenkins, V. 
2007 
Storbritannien 

 Self-reported 
cognitive 
problems in 
women receiving 
adjuvant therapy 
for breast cancer. 

 Identifiera kognitiva 
problem kvinnorna 
upplevde under 
behandlingen och i 
vilken utsträckning 
de störde vardagen. 

 Kvalitativ metod.  
Semi-strukturerade 
intervjuer, som 
bandinspelades, gjordes vid 
två olika tillfällen, 4 veckor 
samt 12 månader efter sista 
cytostatikabehandlingen.  
Kvantitativ metod.  
Två olika skattningsskalor 
har använts. Dessa 
mätningar gjordes som 
utgångsläge samt 4 veckor 
och 12 månader efter sista 
cytostatikabehandlingen. 
 

 142 kvinnor 
med 
bröstcancer. 

 Majoriteten av kvinnorna som fick 
adjuvant behandling för bröstcancer 
rapporterade minnes- och 
koncentrationsproblem. Relativt få 
upplevde att dessa problem 
påverkade dem i vardagen. 

 I 

 So, W.K.W., 
Marsh, G., 
Ling, W.M., 
Leung, F.Y., 
Lo, J.C.K., 
Yeung, M. & 
Li, G.K.H. 
2009 
Kina 

 Anxiety, 
depression and 
quality of life 
among Chinese 
breast cancer 
patients during 
adjuvant 
therapy. 

 Undersöka ångest 
och depression och 
dess effekt på 
livskvalitén hos 
kvinnor med 
bröstcancer som är 
under pågående 
cytostatika- eller 
strålbehandling.  

 Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie, deskriptiv 
analys. 
Två olika skattningsskalor 
användes. Mätningarna  
gjordes halvvägs in i 
behandlingen. 

 218 kvinnor 
med 
bröstcancer.  

 Mer än hälften av kvinnorna hade 
ångest eller depression och 15,6% 
hade båda dessa psykiska symtom. 
Kvinnorna som fick 
cytostatikabehandling led mer av 
ångest och depression än de som 
fick strålbehandling.  
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 Ögce, F. & 
Özkan, S. 
2008 
Turkiet 

 Changes in 
Functional Status 
and Physical and 
Psychological 
Symptoms in 
Women 
Receiving 
Chemotherapy 
for Breast 
Cancer. 

 Utvärdera fysiska 
och psykiska symtom 
samt hur det sociala 
livet påverkas hos 
kvinnor med 
bröstcancer före och 
efter cytostatika 
behandling. 

 Kvantitativ metod. 
Longitudinell, deskriptiv 
analys. Två olika 
skattningsskalor användes. 
Mätningarna gjordes före 
första och efter andra 
adjuvanta cytostatika 
behandlingen.  

 96 kvinnor med 
bröstcancer. 

 Patienter hade flera fysiska- (t ex 
illamående, fatigue, smärta) och 
psykiska (t ex nedstämdhet, 
depression, rädsla) symtom. Det var 
en klar ökning i både fysiska- och 
psykiska symtom efter den andra 
cytostatikabehandlingen. Flera av de 
fysiska- och psykiska symtomen 
bidrog till en försämring i patientens 
vardag (hushållssysslor, 
familjeaktiviteter) under loppet av 
cytostatikabehandlingen.  
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