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Sammanfattning  

 

Cancer är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige. Som behandling för 

cancer ges vanligen cellhämmande läkemedel, cytostatika. Biverkningar under 

cytostatikabehandling är svåra att undvika och några av de vanligaste är utmattning, 

illamående, kräkningar, håravfall och mukosit. Att drabbas av svår sjukdom kan leda till 

stort lidande hos människan. Genom att skapa sig en uppfattning om hur dessa 

biverkningar påverkar patienternas dagliga liv kan sjuksköterskan möta patienten i sitt 

lidande.  Syftet med denna litteraturstudie är att med inspiration av Evans (2003) analys 

av kvalitativa artiklar, beskriva hur patienter upplever att biverkningarna av 

cytostatikabehandling påverkar deras dagliga liv.  Analys av artiklarna resulterade i tre 

kategorier och fem underkategorier.  Huvudkategorierna är: Kroppen sviker, Sociala 

förluster och Emotionell instabilitet. Resultatet visar att patienter som genomgår en 

cytostatikabehandling påverkas på många olika plan i livet.  
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INLEDNING 

Cancer är en av de vanligast förekommande sjukdomarna i Sverige och en av de 

vanligaste dödsorsakerna för personer under 75 år (Cancerfonden, 2008). Många 

människor har någon i sin närhet som har drabbats eller kommer att drabbas av cancer. 

Oavsett arbetsplats stöter sjuksköterskor på patienter med cancer som behandlas med 

cytostatika. Vårt intresse för denna patientkategori uppkom gradvis under utbildningen. 

Vi har i ett flertal kurser och under våra verksamhetsförlagda studier kommit i kontakt 

med patienter som behandlats med cytostatika och sett och hur de påverkats av 

behandlingen. Vi vill genom denna uppsats fördjupa oss i hur patienter upplever att 

biverkningarna som följer cytostatikabehandlingen påverkar deras liv. Vi tror det är 

viktigt för sjuksköterskor att få en insikt i hur patienterna påverkas av sin behandling. 

Med denna insikt får man större möjligheter att möta patienten i sin sjukdom och hjälpa 

dem att hantera det som väntar.  

 

BAKGRUND 

Cancer beror på skador i arvsmassan, så kallade mutationer. Cancer utvecklas i flera 

steg genom att fler mutationer uppstår och cellen tappar kontrollen, börjar dela sig 

ohämmat och till slut bildar en tumör. Med cancer menas att tumören som bildats är 

malign, elakartad. Den elakartade tumören håller sig inte inom sin barriär utan är 

invasiv och växer in i omgivande organ där den skadar och stör funktioner. Tumörceller 

kan via blod och lymfa transporteras till nya organ i kroppen där den slår sig ner och 

producerar nya tumörer, metastaser. Ofta tar det flera år från att en cell skadas till att 

cancer utvecklas (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2005; Reitan & Schölberg, 2003).  

 

Cytostatika och dess biverkningar 

Cytostatika är ett cellhämmande läkemedel som angriper cancercellen på olika sätt med 

syfte att få cellen att sluta dela sig vilket medför att den dör . En av svårigheterna med 

cytostatika är att cancercellen till sin uppbyggnad är lik de friska celler som finns i 

kroppen, vilket får till följd att cytostatika med stor sannolikhet angriper och skadar 

även friska celler vilket leder till biverkningar (Hassan & Ljungman, 2003) . 

Det finns ett stort antal olika cytostatika i Sverige som är godkända för behandling och 

vanligtvis kombineras ett antal olika av dessa för att få bästa effekt på cancercellerna. 

Cytostatika ges i botande syfte, som tilläggsbehandling innan och efter operation, men 

även vid cancersjukdomar som inte går att bota då det ges för att lindra exempelvis 

smärta (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001; Hassan & Ljungman 

2003). 

 

Biverkningar under cytostatikabehandling är svåra att undvika då även friska celler 

drabbas av cytostatika. Några av de vanligaste biverkningarna är utmattning (fatigue), 

illamående, kräkningar, mukosit (sår i munhålan) och håravfall (SBU, 2001). 
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Fatigue är en form av trötthet eller utmattning som drabbar patienter med cancer under 

behandling med cytostatika. Visovsky & Schneider (2003) beskriver det som ett 

onormalt tillstånd som inträffar de flesta dagar och pågår under minst två veckor. Den 

kan bland annat innefatta bristande motivation, intresse att utföra aktiviteter  och 

sömnrubbningar. I detta arbete kommer det svenska ordet utmattning användas i stället 

för det engelska ordet fatigue.  Den utmattning patienterna upplever är inte heller möjlig 

att vila bort. Det som patienten tidigare upplevde som enkelt att utföra får patienten att 

bli totalt utmattad. Viskovsky och Schneider (2003) visar att det är stora skillnader 

mellan hur mycket patienter upplever att utmattningen påverkar dem, mot hur mycket 

sjukvårdspersonal tror att patienterna blir påverkade. Den exakta orsaken till 

cytostatikarelaterad utmattning är inte helt klarlagd. Dels är utmattningen kopplad till 

smärta, illamående och minskat energiintag men även till fysiologiska processer inne i 

kroppen, bland annat en ökad mängd nedbrytningsprodukter från tumören och förändrad 

elektrolytbalans. Psykisk stress och den oro många patienter känner bidrar förmodligen 

också till utvecklandet av utmattning (Reitan &  Schölberg, 2003). 

 
Att cytostatika orsakar håravfall beror på hårcellernas snabba delningshastighet samt det 

höga blodflödet runt hårsäcken vilket medför en hög koncentration av cytostatika runt 

dessa. Cytostatika skadar hårsäcken och leder till håravfall. I de flesta fall sker en 

återväxt av hår, men i vissa fall kan hårförlusten bli permanent. En vanligare följd av 

håravfallet är förändrad hårfärg och kvalitet vid återväxten (Batchelor, 2001). 

Illamående och kräkningar är en av kroppens försvarsmekanismer mot främmande 

ämnen. Cytostatika påverkar dessa mekanismer och orsakar både illamående och 

kräkningar (Reitan &  Schölberg, 2003).  

 
Mukosit är ett samlingsnamn för de olika inflammatoriska processerna i slemhinnor 

under en cytostatikabehandling. Vanligast är att slemhinnorna i munnen drabbas, på 

grund av cellernas snabba delningshastighet. Mukosit orsakar sår i munhålan vilket kan 

leda till stor smärta och kan leda till problem att äta, prata och utföra grundläggande 

munvård. (Hassan & Ljungman, 2003) 

  

 Att drabbas av allvarlig sjukdom 

 

Wiklund (2003) skriver att det är med hjälp av det människan hör, ser och känner som 

människan skapar en bild av sig själv och världen. Den subjektiva kroppen en del av 

den dynamiska människan, kroppen är inte bara är en plats att lagra upplevelser i, utan 

även där ens identitet skapas. Att drabbas av cancer och genomgå en 

cytostatikabehandling innebär att hamna i ett allvarligt sjukdomstillstånd. Det kan 

komma att påverka patientens upplevelse av sig själv och sin subjektiva kropp. Enligt 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) innebär varje förändring i 

kroppen som till exempel sjukdom eller skada en förändring av människans tillgång till 

världen och livet.    

 

Smärta och sjukdom kan göra att människan blir främmande för sin kropp och börjar 

uppleva världen på ett nytt sätt och kan även leda till att andra börjar behandla dem 

annorlunda. Människan upplever inte bara världen med kroppen utan kommunicerar 
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med världen genom den, talar, gestikulerar eller har ett speciellt ansiktsuttryck. Kroppen 

är det verktyg med vars hjälp andra kan uppfatta människan, inte bara som en fysisk 

person utan med egna tankar och känslor. Människans egen och andras uppfattning av 

kroppen är därför avgörande för den sociala identiteten (Wiklund 2003).  

 

När upplevelsen av att vara en hel person hotas lider människan. Det kan vara förenat 

med sjukdom eller kroppsskada och att människan inte längre kan leva upp till de egna 

eller omgivningens förväntningar. Personliga och sociala identiteter är kopplade till vad 

människan presterar och hur kroppen ser ut och fungerar. Om sjukdom eller dess 

behandling påverkar livet på det sätt att människan inte längre kan utföra de saker eller 

se ut på det sättet som tidigare påverkas också identiteten. Människan lider inte på 

grund av den nedsatta funktionen i sig utan det är hotet mot identiteten som skapar 

lidandet. Lidandet är en konsekvens av att människan förlorat helhet och kontroll och 

upplevs när människan inte kan leva tillsammans med andra på det sätt som önskas 

(Wiklund, 2003).  

 

Dahlberg et al, (2003) skriver om begreppet sjukdomslidande vilket är det lidande som 

förorsakas av sjukdomar och dess symtom. Detta lidande kan upplevas på en djupare, 

mer existentiell nivå. Sjukdomslidande kan ge en upplevelse av ensamhet. Känslor av 

hopplöshet, skuld och skam följer ofta sjukdom och är något som patienten får bära 

själv och inte kan dela med någon. Sårbarhet är också en känsla som handlar om att 

patienten inte känner igen sin kropp vid sjukdom och inte längre lita på sin kropp vilket 

medför en känsla av att tappa kontrollen och sväva mellan hopp och förtvivlan.  

 

Livsvärlden handlar om så mycket mer än bara patienten och dess upplevelser. Det 

handlar om att synliggöra och sätta fokus på patientens vardag och dagliga tillvaro. Den 

tillvaro där man tillbringar all tid. Precis som den subjektiva kroppen är någonting mer 

än bara en fysisk kropp är livsvärlden så mycket mer än den fysiska världen i vår 

omgivning. Den innefattar även tolkningar och betydelser. I detta sammanhang måste 

man sätta in medicinska fakta. En kur med cytostatika är mer än bara ett verktyg för att 

slå ut oönskade celler i vävnad, bakom den vävnad som skall skyddas finns en människa 

med tankar, farhågor och rädslor. Det är i livsvärden en patient söker mening. Det är 

omöjligt att komma ifrån den då vi lever genom den ( Dahlberg et al, 2003). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Cytostatika är en vanlig behandlingsform för patienter med olika cancersjukdomar. 

Biverkningarna som följer på cytostatikabehandling är mycket vanliga och kommer att 

påverka patienten både fysiskt och psykiskt. En djup förståelse för hur patienten 

upplever att dessa biverkningar påverkar deras dagliga liv är viktigt för att kunna möta 

patienten i sitt lidande. Enligt tidigare forskning är det angeläget att sjuksköterskan har 

kunskap om hur patienten upplever att biverkningar av behandlingen påverkar 

patienten. Genom denna kunskap kan sjuksköterskan stötta och hjälpa patienten i sin 

behandling och på så sätt öka patientens välbefinnande. 
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SYFTE 

Syftet med arbetet är att beskriva hur patienter upplever att biverkningarna av 

cytostatikabehandling påverkar deras dagliga liv. 

 

METOD 

Till uppsatsen valdes kvalitativ ansats eftersom målet var att eftersträva en djup 

förståelse för hur patienter upplever att biverkningarna av cytostatikabehandling 

påverkar det dagliga livet. Genom att fördjupa sig i kvalitativ forskning som handlar om 

det valda fenomenet skapas en förståelse för patientens upplevelser och erfarenheter 

(Friberg, 2006).  

 

Datainsamling 

De artiklar som analyserades i denna studie hittades genom sökning i databasen 

CINAHL. Databasen valdes eftersom den inriktar sig på vård och omsorg. Sökningar 

gjordes även i databaserna PubMed, PsycInfo och Wiley Inter Science men utan resultat 

av lämpliga artiklar. För att hitta medicinska ämnesord användes söktjänsten Swedish 

MeSH. Sökord som varit primära under sökprocessen var Chemotherapy, Nursing, 

Lived experiences, Psycological factors, Quality of life, och Cancer. 

Inklusionskriterierna i urvalet var att artiklarna skulle vara orginalartiklar med kvalitativ 

ansats, behandla vuxna patienter med cancer som har gått igenom eller går igenom en 

cytostatikabehandling och med fokus på patientperspektivet. Vidare skulle artiklarna 

även vara ”peer-reviewed”, följa vetenskapliga forskningsprocessen samt vara 

publicerade efter år 1999. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle fokusera på 

patienter under 18 år. Sökorden i olika kombinationer samt inklusion- och 

exklusionskriterierna resulterade i sju artiklar som var relevanta för syftet. Ytterligare 

tre artiklar hittades genom manuell sökning. När artiklarna granskades valdes två av 

dessa tio bort då de inte till fullo svarade på syftet. Under litteratursökningen blev även 

artiklar som använts i bakgrunden funna.   

 

Dataanalys 

De åtta artiklarna som användes i resultatet analyserades med inspiration från Evans 

(2003) modell för analys av kvalitativa studier. Modellen bygger på att gå från helhet 

till delar för att sedan få fram en ny helhet. Detta görs i fyra steg. I första steget samlas 

artiklar in. I andra steget identifieras varje studies nyckelfynd. I tredje steget bestäms 

hur dessa nyckelfynd förhåller sig till varandra genom att identifiera likheter och 

skillnader. I fjärde steget föras dessa likheter och skillnader ihop till en ny helhet.  

 

 Först lästes de utvalda artiklarna igenom var för sig upprepade gånger för att skapa en 

helhetsuppfattning, med fokus på artiklarnas resultat. När artiklarna blivit genomlästa 

gjordes en sammanställning av resultatet från artiklarna för att lättare få en överblick 
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över vad de olika artiklarna handlade om. Därefter plockades meningsbärande enheter 

ut ifrån varje enskild artikels resultat som svarade på syftet för denna studie. De 

meningsbärande enheterna som identifierades skrevs ned på lappar som även 

numrerades från den artikel de togs ifrån. De meningsbärande enheterna sorterades 

därefter utifrån likheter och skillnader, de enheter som hade likheter fördes samman och 

placerades på pappersark där nya övergripande kategorier skapades. Analysen 

resulterade i tre övergripande kategorier, i dessa kategorier identifierades sedan fem 

underkategorier. Citat från artiklarnas resultat valdes också ut för att styrka 

beskrivningen av de olika kategorier och underkategorier som identifierats.  

 

RESULTAT 

Genom analys av artiklarna framkom tre kategorier och fem underkategorier. Resultatet 

presenteras utifrån dessa.  

 

 Kroppen sviker  

 

Sociala förluster  Emotionell instabilitet 

Uppleva fysiska 

begränsningar 

Uppleva förändrade 

relationer 

Uppleva hopplöshet, oro och 

rädsla. 

Uppleva en förändrad 

kropp 

Uppleva social isolering  

  

Kroppen sviker 

Genomgående i de analyserade artiklarna framkom förändringar i den fysiska förmågan 

till följd av cytostatikabehandlingen. Att kroppen inte orkar med och att se sig själv som 

en annan människa har inverkan på patientens möjligheter till att leva det liv patienten 

hade innan behandlingen (Wu & McSweeny, 2007; Siguiera, Barbosa & Boemer, 

2007).  

 

 Uppleva fysiska begränsningar 

Många patienter upplever fysiska begränsningar på grund av cytostatikabehandling. De 

många biverkningarna av cytostatika i kombination med varandra leder till att kroppen 

helt enkelt inte orkar med att fungera normalt. Det som en gång togs förgivet att 

kroppen skulle klara av är inte längre en självklarhet. Citat nedan illustrerar ett exempel 

på att kroppen inte lyder som tidigare (Jones & Chapman, 2000). 

 
”You’re a brain in virtually a dead body. I had no energy, couldn´t walk properly… I 

found everything just failed me, even to going to the toilet, sometimes I couldn´t go on 

my own” (Jones & Chapman, 2000, s.156). 

 

Att kroppen sviker och inte längre lever upp till de förväntningar som patienten har är 

ofta kopplat till utmattning. Patienten upplever saknad kontroll och oförmåga att göra 

det saker som kroppen förväntas kunna göra, på grund av förlorad ork. Det kan ge 

känslor av frustration, ilska och att inte leva upp till samma kvalitet på livet som 

tidigare (Wu & McSweeney, 2007). I följande citat tydliggörs svårigheten med att 
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utföra de enklaste dagliga sysslor och den nedstämdhet det leder till. ”So i can´t even 

brush my teeth for a full three minutes. So that´s kind of disheartening”( Wu & 

McSweeney, 2007, s. 128).  Mitchell (2006) tar upp att även enklare aktiviteter som 

läsning kan göra patienten frustrerad och besviken på sig själv, då utmattning även kan 

leda till koncentrationssvårigheter och minnesstörningar.  

 

Att äta är ett av de grundläggande behoven i livet. Det är en daglig aktivitet för att förse 

kroppen med energi. Många av biverkningarna från cytostatika påverkar möjligheten att 

äta och dricka, exempelvis illamående, kräkningar och mukosit. Vid vissa tillfällen 

mådde patienterna så illa att de till och med hade problem med att dricka vatten och i 

vissa fall gick det så långt att de fick uppsöka sjukhus på grund av dehydrering 

(Bergkvist & Wengström, 2006). 

 

En god måltid var tidigare något som många patienter njöt av men på grund av 

illamående och mykosit blev maten ett nödvändigt ont och många saknade 

överhuvudtaget aptit och hade svårt att ens se på mat. Ändrade matvanor var ett måste 

för det patienter som hade mycket problem med mykosit då de ofta gjorde att munnen 

svullnade upp och var öm. Lättuggad och mosad mat underlättade då det inte behövde 

tuggas, men tog bort hela glädjen som en måltid tidigare medförde(Molassiotis, 

Stricker, Eaby, Velders & Coventry, 2008; Borbasi, Cameron, Quested, Olver & Evans, 

2002). 

 

Utmattning leder ofta till sömnsvårigheter och att kvaliteten på sömnen är sämre än före 

behandingen med cytostatika. Även om patienterna spenderar mycket tid i sängen 

upplever de fortfarande en tydlig trötthet. Det framkommer även att vårdpersonal anser 

att utmattning spelar mindre roll än vad patienterna anser (Wu & McSweeny, 2006). 

 
I knew Cancer related fatigue was a part of the treatment, but i was just surprised the 

extent of it. The severity of it. I was surprised at that. They did tell me i would be 

fatigued, you´d fell tired. Like I said, their defenition of tired and fatigue and what I 

actually experienced are two different things.(Wu & McSweeny, 2006, s. 126) 

 

  

Uppleva en förändrad kropp 

 

Håravfall är en vanlig biverkning av cytostatikabehandlingen och många patienter 

upplever att det är den biverkningen som påverkar det dagliga livet mest. Att tappa håret 

kan ge en negativ inverkan på patientens bild av sin kropp och skapa stort lidande. 

Patienten kan se sig själv som en ful person som inte lever upp till samhällets 

skönhetskrav och olik den person de var tidigare (Siguiera, et al., 2007).  

 
The hardest part is the hair because you feel embarrassed around other people , I had 

really long hair, it was beautiful and now it is short and thin. I sometimes stop 

chemotherapy and it starts growing, but soon I go back and it falls out again. I know it 

isn’t  important considering the seriousness of the disease, but it’s something that troubles 

me , makes me feel ugly embarrassed, upset (Siguiera, et al., 2007, s. 609). 
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Håravfall var en konstant påminnelse av sjukdomen och oro för att kroppen förändras. 

Att inte känna igen sig själv i spegeln och se sjuk ut var särskilt vanligt bland kvinnliga 

patienter. De kände en tveksamhet inför sin kropp och att kroppen hade svikit dem 

(Richer & Ezer, 2002; Bergkvist & Wengström, 2005). “When my wig is off , I look at 

myself in the mirror and I think `cancer`… it makes me think that I really have cancer”  

(Richer & Ezer, 2002, s. 115).   

 

Sociala förluster 

De fysiska begränsningar som en cytostatikabehandling leder till påverkar även 

patienternas sociala liv negativt. Relationer till vänner och familj påverkas samt 

patientens möjlighet till att delta i sociala aktiviteter försämras (Mitchell, 2007). 

 

Uppleva förändrade relationer 

Flera biverkningar av cytostatikabehandling påverkade det sociala livet.  Förhållandet 

till vänner förändrades och för patienten utkristalliserades vilka de riktiga vännerna var. 

Vilka vänner som orkade finnas där trots alla problem behandlingen medförde och vilka 

som inte klarade av att hantera att ha en vän som är sjuk. Det var även besvärligt för 

patienterna att besöka släkt och vänner som bodde långt bort då illamående förhindrade 

längre umgänge. Ibland kunde utmattning komma väldigt plötsligt vilket gjorde att 

patienten inte orkade och behövde vila (Mitchell, 2007).  Följande citat illustrerar hur 

illamående och utmattning påverkar alla dimensioner av livet. 

 
I would come home from work and almost litteraly all into bed and sleep untill the next 

morning and I still never felt rested. And it was affecting my work, it was affecting my 

personality. I was not the pelasent, happy person that I had always been. I became short-

tempered. I became somewhat paranoid. It´s just seems to affect my whole life, both at 

work and home. Fatigue just, it seeps into every part of your life, it doesn´t just affect one 

thing or  two things. It affect my relationship with my kids, my relationship with my 

husband, my relationship with my friends. Another tim I can´t go to the grocery store. It´s 

just everything. Being tired doesn´t do that, at all (Wu & McSweeney, 2007, s. 123).    

 

För att stå ut med biverkningarna försökte patienterna fokusera bortom dessa och tänka 

på andra positiva saker. När vänner och grannar ställde frågor om patientens tillstånd 

och sjukdom kunde det leda till irritation och upprördhet hos patienten (Richer & Ezer, 

2002). 

 
People around me are really getting on my nerves: they talk to me like I am about to die. I 

can´t stand it! My neighbor keeps bringing me food. I really hate the pitying; I want to be 

treated normally (Richer & Ezer s.117, 2002).  

 

Det är inte bara förhållandet till släkt och vänner som förändras under behandlingen, 

även de sociala banden inom familjen påverkas (Richer & Ezer, 2002). Mitchell, (2007) 

skriver om en patient som över huvud taget inte orkade umgås med sin man och sina 

barn den närmaste tiden efter varje behandling på grund av biverkningarna av 

cytostatika. Hon stängde in sig i sovrummet en vecka. Biverkningarna förstörde 

fullständigt den normala relationen till familjen.  
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Att ständigt gå runt och vara illamående och trött leder till irritation och ett kort 

temperament. Detta medförde att varken patienten eller människor i patientens närhet 

hade lust att umgås. (Wu & McSweeney, 2007;  Molassiotis et. al. 2008).    

 

Richer och Ezer (2002) pekar på att patienter ofta försökte dölja biverkningar och 

känslor som uppkommer under behandlingen för övriga familjemedlemmar. ”You 

know, I can´t really talk to my husband because I can feel that he is very distressed 

about my condition, and I dont want to upset him”(Richer & Ezer, 2002 s. 117). Många 

föräldrar uttryckte även svårigheter att prata med sina barn om följderna av vad 

cytostatikabehandlingen innebar. 

 
The worst part of my experience with chemotherapy is to explain it to my 10-year-old 

son. He worries about me... sometimes I find him standing beside my bed in the middle of 

the night, he looks at me and asks me if I am okay. He has been very disturbed by all this 

(Richer & Ezer s. 116).  

 

Sigueira et al. (2007) tar upp hur hårförlusten påverkar möjligheten till socialt umgänge. 

Att besöka ett köpcenter när håret faller av och den skam patienter känner när deras 

tidigare långa hår blir kort och tunt medför att patienterna inte mäktar med normala 

sociala relationer.  

 

Uppleva social isolering 

Ett flertal av biverkningarna av cytostatikabehandling leder till social isolering. Många 

patienter med olika biverkningar rapporterade om liknande orsaker till isoleringen, 

nämligen en förlorad lust att utföra saker (Barbasi, et al., 2002 , Molassiotis, et al., 

2008). I  Borbasi, et al., (2002) framkom att patienterna upplevde att mykosit 

kontrollerade hela tillvaron och att känslan av isolering som följde på detta ledde till 

stora problem. Patienterna tappade lusten att äta, dricka eller över huvud taget göra 

någonting. En patient uttrycker det så här  ”You just have no energy and no life at 

home. You can’t do nothing. Basically, you sit in a chair all day.” (Barbasi, et al., 2002, 

s.1055) Om patienterna tog sig för att samtala med folk ledde det till att munnen och 

halsen kändes irriterad och sträv. Att inte kunna äta ledde för en patient till problem 

med magen vilket i sin tur orsakade okontrollerbara diarréer som kom väldigt plötsligt 

och medförde ett behov av att alltid ha närhet till en toalett. Detta fick till följd till att 

patienten undvek att företa sig saker utanför det egna hemmet (Barbasi, et al., 2008). I 

Molassiotis, et al., (2008) går att läsa om hur en patient på grund av illamående blev 

tvungen att lägga all fokus på att tillgodose sitt behov av näring. Det var en omöjlighet 

att företa sig någonting på grund av illamåendet. 

 
You don´t want to be bothered, you don´t want to eat, but it´s something you got to do... 

So I tried to control myself and didn´t get mad when people were talking to me. I don´t 

want to go anywere or do anything... I basically blacked out for almost a week... I had to 

call the neighbour to let the dog out (Molassiotis, et al., s. 449) 

 

Wu och McSweeney (2007) skriver om hur utmattning leder till att patienterna inte orkar ta 

sig för någonting. Flera patienter rapporterar om att de har problem med att utmattning 

kommer plötsligt, som i attacker. Det leder till isolering och ensamhet. 
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How do you describe it? You just don´t want to do anything. All you want to do is just sit. 

And sometimes you don´t even want to sit. If you can lie down, that´s even better yet. 

And it´s so bad that you don´t want to push the button on the remote control. All you do is 

just sit. (Wu & McSweeney, 2007, s.120) 

 

Emotionell instabilitet 

Biverkningarna av cytostatikabehandling påverkar patienten fysiskt men leder även till 

inverkan på det emotionella planet. Hopplöshet, oro och rädsla var framträdande 

reaktioner på biverkningarna och påverkade det dagliga livet på flera sätt. (Richer & 

Ezer., 2002; Bergkvist & Wengström, 2006). 

 

Uppleva hopplöshet, oro och rädsla 

Utmattning, illamående, kräkningar och mukosit är alla biverkningar som är påfrestande 

och som patienten upplever som orosmoment i vardagen. De oroade sig ofta för om de 

överhuvudtaget skulle orka med hela behandlingen på grund av att de mådde dåligt av 

biverkningarna. Oron fanns även kvar efter behandlingen, då det fanns en ängslan över 

att behöva ytterligare behandling i framtiden och behöva gå igenom samma sak ännu en 

gång (Bergkvist & Wengström, 2006). Vid minsta förändring i patienternas kroppsliga 

tillstånd infann sig en rädsla för att läget försämrats (Richer & Ezer, 2002). 

 
I got anxious because, now I feel… I can’t … is it going to be like this the whole time, 

and then I  tried to count how long I would be having this treatment , What would it be 

like with six treatments? How long would I feel nauseous and I felt that I couldn’t feel 

sick for that long… (Bergkvist & Wengström, 2006, s. 25). 

 

Mitchell (2006) belyser att patienter ofta bekymrade sig över att ens partner fick bära ett 

stort ansvar då patienten själv inte mådde väl, var trött och inte orkade ta hand om de 

vardagliga sysslorna. Partnern fick på egen hand ta hand om hushållet, barnen och 

samtidigt vara den försörjande i familjen. Illamående, kräkningar och magsmärtor på 

nätterna påverkade sömnen men även svårigheter att kunna slappna av och släppa oron 

ledde till att patienterna hade svårigheter att sova. Att inte få tillräcklig med sömn på 

nätterna ledde i sin tur till att de hade ännu sämre ork och möjlighet att klara av de 

vardagliga sysslorna. En patient beskrev upplevelsen av att inte få till räcklig sömn som 

”felt like I`d  been beaten up” (Mitchell, 2006, s. 45). En patient trodde att 

sömnsvårigheter kunde beror på rädsla över att somna och oro över att inte vakna upp 

igen (Wu & McSweeney, 2006). 

 

I had a lot of insomnia. Many nights when I couldn’t sleep… I don’t know if  I’m 

afraid to sleep at night. I wonder if I  have some subliminal fear that if I sleep 

trough the night I might not wake up. But , I seem to sleep better during the day 

than I do during the night (Wu & McSweeney, 2006, s. 121). 

 

Att känna sig nere var ofta associerat med de fysiska biverkningarna av cytostatika, 

särskilt utmattning. Humöret kunde förändras från timme till timme, när patienterna 

mådde dåligt kunde en känsla av hopplöshet infinna sig och tankar på döden komma 

upp (Mitchell, 2006). 
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Feel very low: wrote out my funeral adress today fore someone to read out, and the words 

I’d like on my head stone (Mitchell, 2006, s. 44). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom studien fokuserar på patienters upplevelser har valet av att analysera 

kvalitativa artiklar varit bra. De har gett en bra inblick i patienternas upplevelser och 

känslor. Att hitta artiklar var dock tidskrävande och det var svårt att hitta kvalitativa 

artiklar då det fanns mycket kvantitativa artiklar inom ämnet. En del av de kvalitativa 

artiklar som hittades fick väljas bort då de innehöll mycket information om hur 

patienterna upplevde cytostatikabehandlingen utan att lägga vikten på själva 

biverkningarna, vilket vi valt att lägga fokus på. Eventuellt hade det varit lättare att göra 

en litteraturöversikt då både kvalitativt och kvantitativt material varit möjligt att 

analysera, men då kanske inte den djupa förståelsen av patienters upplevelser 

framkommit vilket var tanken bakom arbetet.  

 

När artiklarna väl hittats var dessa mycket bra. De var tydliga och gav bra information 

som svarade på syftet. De var även nya vilket gav en bekräftelse på att informationen 

fortfarande är aktuell. Artiklarna kom från USA, Storbritannien, Australien, Sverige och 

Brasilien. Att de är från olika länder anser vi är bra då det gav en bredd och bevis på att 

biverkningarna av cytostatika påverkar patienternas liv över hela världen.   

 

Att komma på kategorier och underkategorier till det analyserade materialet gick bra. 

Dock var det svårare att hålla isär de meningsbärande enheterna då en del av dem 

passade in under mer än en kategori. Att skriva texten på lappar underlättade då dessa 

lätt kunde flyttas runt och med noggrann analys av betydelsen till slut hamna under rätt 

kategori.  

 

Resultatdiskussion 

 

Behandling med cytostatika och de biverkningar de medför visar tydligt att de påverkar 

många aspekter i patienternas liv. Illamående, kräkningar, utmattning och mukosit 

inverkar såväl fysiskt, socialt och emotionellt på patientens liv. Wu och McSweeny, 

(2006) beskriver hur man måste sätta sig in i patienternas livsvärld för att kunna förstå 

deras upplevelse av utmattning. Utan att sätta sig in i alla aspekter av livet kan inte 

vårdpersonal förstå hur utmattning påverkar patienterna. Vidare belyser Wu och 

McSweeny hur produktivitet är en norm i den västerländska kulturen och när kvinnorna 

blir oförmögna att arbeta känner de skuld och skam över att inte kunna leva upp till sina 

egna och samhällets förväntningar.  

 

Enligt Siguiera, et al., (2008) är håravfall den biverkning som påverkar patienternas liv 

mest.  Det kan ge en negativ inverkan på självbilden, olik den person de tidigare var och 
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inte leva upp till samhällets skönhetskrav. Richer och Ezer (2002) och Bergkvist och 

Wengström (2005) belyser att det är särskilt vanligt att kvinnor känner tveksamhet inför 

sin kropp och att kroppen har svikit dem när de tappat håret.  

 

Detta konstaterande håller vi verkligen med om, då författarna till denna studie består 

av en man och en kvinna kan vi bara gå till oss själva. Då den manliga författaren inte 

skulle tycka det var en så stor sak att bli av med sitt hår då många män har rakat hår 

som frisyr. Däremot om den kvinnliga författaren skulle bli av med sitt hår skulle hon 

tycka att det vore förödande. Mycket av hennes identitet som kvinna förknippas med 

håret. Utan sitt hår skulle utseendet förändras mycket och hon skulle inte känna sig som 

samma person längre. Harcourt och Frith (2008) belyser detta då de påpekar att när 

kvinnorna tappar sitt hår är inte sjukdomen privat längre utan även synlig för 

omgivningen och man blir inte längre betraktad som en kvinna utan som en 

cancerpatient. Att försöka dölja hårförlusten med scarfar, hattar och peruker var ofta 

lönlöst då omgivningen ofta såg igenom detta. Hårförlusten och problemen med att 

dölja det gjorde att patienterna kände att de tappade kontrollen då de inte kunde välja att 

hålla cancern privat längre.  

 

Att inte längre kunna leva på det sätt som tidigare medverkar till att patienten lider. I 

bakgrunden har vi tidigare tagit upp att när en människa inte kan leva upp till sina eller 

omgivningens förväntningar och tappar känslan av helhet, kontroll och inte längre 

kunna leva tillsammans med sina nära på de sätt som önskas, lider människan. För att 

lindra detta lidande rekomenderar  MacIlfatrick, Sullivan, McKenna och Parahoo, 

(2007) att man ska undersöka och stötta patienternas möjligheter till egenvård så 

mycket som möjligt. Genom att få stöd får patienterna större möjlighet att tillbringa tid i 

hemmet med nära anhörig omkring sig.  Reitan och Schölberg, (2003) talar om den 

informella stödapparaten, som innefattar familj, vänner och grannar. Det är viktigt att 

sjuksköterskan så tidigt som möjligt uppmuntrar patienten att utnyttja denna informella 

stödapparat för att underlätta livet för patienten. Människorna i patientens närhet kan 

underlätta för patienten genom att utföra vardagliga sysslor patienten inte orkar med. 

Det är även viktigt att patienten försöker umgås med sina nära i den mån de mäktar med 

så de kan få en känsla av delaktighet och samvaro även om behandlingen ger en 

upplevelse av isolering. Mattioli, Repinski och Chappy (2007) pekar på hur de flesta 

patienter hade hjälp av familj och vänner för att klara av behandlingen. Det vanligaste 

svaret på hur de hade hjälpt till var att de hade varit där, funnits till hands och liknande 

formuleringar.  

 

Vi tycker det låter bra att släkt och vänner finns med som stöd under behandlingen och 

tycker det är viktigt att involvera det sociala nätverket runt patienten i dess behandling. 

Att ha folk i närheten som kan hjälpa till att fånga upp patienten när den själv inte orkar 

är ett ovärderligt stöd när det inte finns möjligheter till professionell vård runt 

patienterna dygnet runt. Att ha stöd av ett socialt nätverk minskar inte biverkningarna i 

sig, men det hjälper patienterna att bättre hantera de biverkningar 

cytostatikabehandlingen för med sig.  

 

Som sjuksköterska måste man vara medveten om den dramatiska förändring ett 

cancerbesked och dess behandling innebär för patienten för att på så sätt vara beredd att 

hjälpa och stötta patienten att klara sig igenom det svåra som följer en 
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cytostatikabehandling (MacIlfatrick, et. al., 2007; Batchelor, 2001). Reitan och 

Schölberg, (2003) belyser hur viktigt det är att vara närvarande för patienterna, att helt 

enkelt finnas till hands. Närvaron kan dock vara av olika slag och det är viktigt att läsa 

av situationen. Vissa människor vill gärna få en kram och närhet när de känner sig som 

minst värda, medan andra människor är mer måna om sin privata sfär och känner sig 

kränkta om någon försöker komma och hålla handen.  

 

Vi anser det är viktigt att sjuksköterskan ser till sig själv och sina resurser. En patient 

genomskådar en påklistrad närhet som inte är naturlig. Om man går in i patientmötet 

och är medveten om sin egen förförståelse och försöker sätta sig in i patientens livsvärld 

finns goda grunder för ett genuint mellanmänskligt möte som patient och sjuksköterska 

kan bygga vidare på.  

 

Utöver att vara närvarande för patienten under behandlingen tror vi att det är viktigt att 

som sjuksköterska ge adekvat information till patienterna och även upprepa 

informationen vid behov. En person som genomgår cytostatikabehandling är inte alltid 

mottaglig för den information som ges på grund av mental stress och oro. Därför är det 

viktigt att känna av den patient man har framför sig och vara medveten om hur mycket 

information man kan ge vid ett och samma tillfälle. Ibland kanske det är bättre att ge lite 

mindre information vid två tillfällen än att ge all information vid ett tillfälle. Sådant bör 

man reflektera över varje gång information ges. Detta stödjer vi på det Richer och Ezer, 

(2002) skriver om att sjuksköterskor måste invänta ett lämpligt tillfälle att förmedla 

 information till patienten för att kunna skapa ett bra klimat för samtal.  

 

Det finns en diskrepans mellan vårdpersonalens uppfattning om hur mycket 

biverkningar av cytostatika inverkar på det dagliga livet och patienternas uppfattning. I 

Wu och McSweeny(2006) framkommer att vårdpersonal anser att biverkningarna spelar 

mindre roll än vad patienterna tycker. Att som sjuksköterska förstå vad biverkningarna 

innebär och kunna förmedla den informationen på ett korrekt sätt till patienterna ger en 

större möjlighet för patienterna att förbereda sig på vad som väntar. Detta tycker vi är 

viktigt och ett område som borde belysas vidare.    

 

En patient tyckte att det skulle ha varit bra om de fått ta del av vad tidigare patienter 

upplevt och hur de uttryckt sig. Det hade hjälpt henne att få en känsla av sammanhang 

och samhörighet. Hon hade inte känt sig konstig om hon haft vetskap att flera patienter 

innan henne upplevt samma sak och tänkt samma tankar som hon. McIllfatrick, et al. 

(2007) beskriver hur patienterna önskade mer information och att de ansåg att det 

kunnat minska den oro de kände och gett en känsla av kontroll över behandlingen.  
 

Vår förhoppning är att detta arbete kan ge en liten inblick i det lidande och de 

svårigheter patienter drabbas av i samband med cytostatikabehandling och att du som 

läsare kan ta med dig något av detta ut i praktiken för att underlätta behandlingen så 

mycket som möjligt för de patienter du stöter på.  
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 Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur  

 

Artikel Perspektiv Problem 

och syfte 

Metod Resultat 

Titel: 

Understanding 

the concept of 

chemotherapy-

related nausea: 

the patient 

perspektive. 

Författare: 

Molassiotis, A.,  

Stricker, C.T., 

Eaby, B., 

Velders, L & 

Conventry, P.A. 

Tidskrift: 

European 

journal of 

cancercare 

Årtal: 

2007,17,444-

453. 

Vårdvetenskapligt 

Patientperspektiv 

 

 

 

Att utforska 

upplevelsen 

av 

cytostatikarel

aterat 

illamående 

hos patienter 

med cancer 

samt 

undersöka hur 

det påverkar 

det dagliga 

livet.  

Kvalitativ 

deskriptiv 

intervjustudie av 

17 patienter i 

england och USA. 

Intevjuerna var 

semistrukturerade.  

Illamående 

beskrevs av 

patienterna som 

en plågsam och 

komplicerad 

biverkning av 

cytostatika- 

behandlingen, 

det påverkade 

deras 

livskvalitet och 

dagliga liv. 

Titel: Cancer- 

related fatigue-

”it´s so much 

more than just 

being tired” 

Författare: Wu, 

H-S.,  & 

McSweeney, M. 
Tidskrift: 

European 

Journal Of 

Oncology 

Nursing 

Årtal: 2007,11, 

117-125. 

Vårdvetenskapligt 

Patientperspektiv 

Utforska 

innebörden av 

cancerrelatera

d utmattning 

utifrån 

patienters 

upplevelser 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

metod. 10 

kvinnliga patienter 

som behandlas med 

cytostatika för 

bröstcancer 

intervjuades. Sex 

av kvinnorna skrev 

även dagbok 

dagligen under två 

veckor.  

Patienterna 

upplevde en 

känsla av att 

kropp och själ 

inte hängde 

ihop. De 

upplevede även 

att 

sjukvårdsperso

nal avr dålig på 

att förbereda 

dem på vad 

som skulle 

komma.  

Titel: The social 

and emotional 

toll of 

chemotherapy- 

patients´ 

Vårdvetenskaplig. 

Patientperspektiv 

Att utforska 

innebörden av 

cancer-

relaterad 

utmattning ur 

ett 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

metod. 

19 patienter deltog 

i studien 

Behandlingen 

medförde stora 

förändringar 

både i det 

sociala och 

emotionella 
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perspectives 
Författare: 

Mitchell, T. 
Tidskrift: 

European 

Journal of 

cancer care 
Årtal: 

2007,16,39-47. 

patientperspe

ktiv i USA 

Intervjuerna ägde 

rum samtidigt som 

patienterna fick sin 

cytostatikabehandli

ng.  

De skrev även 

dagbok eller 

dikterade sina 

upplevelser.   

välbefinnandet 

hos patienterna.  

Titel: Symptom 

experiences 

during 

chemotherapy 

treatment- With 

focus on nausea 

and vomiting. 
Författare: 

Bergkvist, K., 

& Wengström, 

Y. 
Tidskrift: 

European 

Journal of 

oncology 

Nursing 

Årtal: 2006, 10, 

21-29 

Vårdvetenskaplig. 

Patientperspektiv 

Uppnå en 

djupare 

förståelse för 

cancer 

patienters 

upplevelser 

av illamående 

och 

kräkningar 

under 

behandling 

med 

cytostatika 

och vilka 

konsekvenser 

dessa har på 

patienternas 

dagliga liv. 

Kvalitativ. 

Nio kvinnor med 

olika cancer 

diagnoser som 

behandlas med 

cytostatika 

intervjuades. 

Intervjun varade i 

ungefär 60 minuter 

och var 

semistrukturerade. 

Illamående och 

kräkningar är 

fortfarande ett 

stort problem 

och påverkar 

patienternas 

dagliga liv. Till 

exempel 

negativ 

påverkan inom 

sociala 

relationer. 

Titel: 
Experiencing 

the situation of 

being with 

cancer: Some 

revelations 

Författare: 
Siqueira, K.M., 

Barbosa, M.A., 

& Boemer, M.R 

Tidskrift: 
Revista Latino-

Americana de 

Enfermagem 

Årtal: 2007 

Vårdvetenskaplig 

Patientperspektiv 

Att undersöka 

innebörden av 

att ha cancer 

för att kunna 

förstå 

patienternas 

upplevelse 

och hitta nya 

vägar för 

hälsovården.  

Kvalitativ 

fenomenologisk. 

11 

onkologpatienter 

som för tillfället 

låg på sjukhus. 

Inspelade 

intervjuer baserad 

på frågan ”To you, 

what does it mean 

to exist with 

cancer” 

analyserades.  

Cancer 

påverkar ens 

självbild och 

uppförande i 

sociala 

sammanhang. 

Patienterna 

kände sig 

diskriminerade.  

Titel: More 

Than a Sore 

Mouth: Patiens` 

Experience of 

Oral Mucositis. 
Författare: 
Borbasi, S., 

Cameron, K., 

Vårdvetenskaplig 

Patientperspektiv 

Att utforska 

patientens 

upplevelse av 

kemoterapi-

inducerad oral 

mukosit.  

Interpretiv 

fenemenologisk, 6 

patienter 

intervjuades om sin 

mukosit.  

Genomgick 

intervjuer varje 

vecka samt 8 och 

Oral mukosit är 

så mycket mer 

än sår i 

munnen, 

effekterna är 

omfattande och 

påverkar 

patienternas 
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Quested, B., 

Olver, I., & 

Evans, D., To, 

B. 
Tidskrift: 

Oncology 

Nursing Forum 

Årtal:2002 

12 veckor efter 

avslutad 

behandling. 19 

intervjuer gjordes 

totalt.  

psykiska 

välmående.  

Titel: Living in 

it, Living with 

it, and Moving 

on: Dimension 

of Meaning 

During 

Chemotherapy 

Författare: 
Richer, M-C., & 

Ezer, H. 
Tidskrift: 
Oncology 

Nursing Forum 

Årtal: 2002 

Vårdvetenskaplig 

Patientperspektiv 

Att utforska 

patienters 

upplevelse av 

att genomgå 

Cytostatikabe

handling 

Deskriptiv 

förklarande. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

användade av 

grounded theory. 

10 patienter med 

bröstcancer som 

genomgick 

cytostatikabehandli

ng för första 

gången.   

Upplevelsen av 

att genomgå 

Cytostatikabeh

andling 

påverkade 

kvinnornas 

uppfattning av 

sig själva och 

sina relationer 

med 

omgivningen.  

Titel: The lived 

experience of 

seven people 

treated with 

autologus bone 

marrow/periphe

ral blood stem 

cell transplant 
Författare: 
Jones, C., & 

Chapman, Y.B. 
Tidskrift: 
International 

Journal of 

Nursing 

Practice 

Årtal:2000 

Vårdvetenskaplig 

Patientperspektiv 

 

 

 

 

 

 

Att få 

underlag för 

information 

till 

sjukskötersko

r för att kunna 

erbjuda en 

bättre 

anpassad 

vård.  

Fenemenologisk-

hermenutisk 

intervjustudie av 7 

patienter.som 

genomgått och 

överlevt 

benmärgstransplant

ation.  

Patienterna 

genomgick ett 

antal fysiska 

och psykiska 

förändringar.  

 

 

 

 

 

 


