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Abstrakt 

Ett sjukdomsbesked kan förändra livet för många. I Sverige får 58000 människor 
varje år ett cancerbesked. Den vanligaste behandlingen mot cancer är 
cytostatikabehandling i kombination med andra behandlingar. Syftet med denna 
studie var att beskriva patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid 
cancersjukdomar. Tolv vetenskapliga artiklar granskades och analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier. 
Resultatet visar att personer upplevde en förändrad vardag då vardagliga situationer 
blev svåra att utföra. Behandlingen upplevdes ta upp hela vardagen och rutiner fick 
stå åt sidan. Hemsituationer kunde bli till en börda och otillräcklighet beskrevs som 
en övergripande känsla. Tillit till behandlingen beskrevs som viktigt samt att ha en 
positiv inställning till att bli frisk. Detta hjälpte personer genom de tunga perioderna. 
De kroppsliga förändringarna sågs som jobbiga. Håravfall och påverkan på vikten 
spelade en stor roll i personers upplevda självkänsla. Stöd ansågs som viktigt, både 
från sjukvårdspersonal och anhöriga. Däremot framkom flera känslor av att inte vilja 
tynga familjen med bördor utan att de själv såg till att vara den som var stark. Med en 
kunskap och medvetenhet om hur personer upplever cytostatikabehandling kan 
sjuksköterskor ge god omvårdnad och bemöta patienten utifrån deras individuella 
behov. 

 
 
Nyckelord: Cancer, cytostatika, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativa studier, 
omvårdnad 
 

 



	   2	  

Att få ett cancerbesked kan förändra livet och vardagen både hos den sjuka och dess 

närstående. Man kan bli påmind om livets skörhet. Känslor av oro, sorg, förvirring 

samt nedstämdhet är inte ovanligt. Det är vanligt att känna en ilska mot sjukdomen 

och funderingar om varför det just är jag som har drabbats kan uppstå (Cancerfonden, 

2015). Sierko, Werpachowska och Wojtukiewicz (2011) beskriver att personer som 

drabbas av cancer reagerar på olika sätt beroende på diagnos och situation. Oavsett 

detta beskrivs nära anhöriga ha en stor betydelse för stöd vid sjukdom, under den tuffa 

behandlingen samt i helandeprocessen. Wagner et al. (2010) beskriver att få en 

cancerdiagnos är särskilt stressande både för patienter och för deras anhöriga.  

Cancer är ett samlingsnamn för flera sjukdomar där celltillväxten är okontrollerad och 

har förmågan att förstöra omkringliggande vävnad. Det finns cirka 200 olika 

cancerformer. I Sverige är de vanligaste cancerformerna bröstcancer, prostatacancer, 

lungcancer, kolorektalcancer och hudcancer. Varje år drabbas cirka 13 miljoner 

människor i världen av någon form av cancer. Beroende på vilken sorts cancer 

människan drabbas av skiljer sig symtomen, behandlingen och prognosen åt (Nilbert, 

2013, s.19). I Sverige får 58000 människor varje år ett cancerbesked, av dessa 

kommer cirka 65 % att bli botade (Cancerfonden, 2015).  

Många olika typer av cancer kan botas av cytostatika, ungefär hälften som får den 

behandlingen får det i botande syfte. I övriga fall används det för att lindra symtomen 

eller bromsa sjukdomen (Nilbert, 2013, s.77). Medicinerna dödar cancerceller eller 

gör så att de slutar växa. Genom att tumören krymper med cytostatika minskar trycket 

på nerver och omkringliggande organ. På så sätt kan behandlingen också ge lindring 

av symtomen i form av smärtlindring (Nilbert, 2013, s.91). Behandlingen kan vara 

väldigt ansträngande för kroppen varför en noggrann bedömning alltid måste göras 

för att behandlingen är passande utifrån patientens förutsättningar att klara av den. 

Detta gäller speciellt vård av äldre och multisjuka personer då 

cytostatikabehandlingen kan ge betydligt större toxicitet än hos yngre friska (Johnson, 

2012). Ibland är operation, strålbehandling eller läkemedel att föredra, ofta används 

dessa metoder i kombination med varandra (Nilbert, 2013, s.91). Under 2000-talet har 

cytostatikabehandlingen utvecklats genom nya upptäckter av cancer och dess 

egenskaper. Behandlingen minskar återfall och förbättrar överlevnaden av sjukdomen, 
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men ger fysiska symtom och påverkar även patienternas livskvalitet (Singh, Kaur, 

Singh Banipal, Singh & Bala, 2014).  

Biverkningar varierar med typen av behandling och kan delas in i sena och akuta 

biverkningar. Patienten kan i det akuta skedet drabbas av exempelvis 

infektionskänslighet, illamående, kräkningar, aptitlöshet, smakförändringar, trötthet, 

håravfall, förstoppning, diarré, sexuella och emotionella förändringar. Sena 

biverkningar kan vara en anledning till att begränsa den givna dosen av cellgifter 

eftersom det kan leda till både perifer och central neurotoxicitet som kan leda till 

bestående kognitiva nedsättningar så som minnes- och koncentrationssvårigheter 

(Verstappen, Heimans, Hoekman & Postma, 2003). Information om behandling och 

biverkningar är därför mycket viktigt för minska hälsorelaterad ångest, öka 

copingstrategier och främja egenvård hos patienten (Fee-Schroeder et al., 2013). 

Under behandlingstiden uppstår det ofta många känslomässiga frågor som handlar om 

effekterna av behandlingen, biverkningar och komplikationer. Känslor av osäkerhet 

och rädsla är vanligt och behovet av stöd är oftast stort hos dessa personer. Under 

behandlingens gång kan även behoven komma att förändras. Olika faktorer som kan 

påverka detta kan bland annat vara vilken inställning personen har till livet. Genom 

att spåra behandlingens bieffekter och de negativa effekterna som behandlingen ger 

på den psykiska hälsan finns möjligheten att arbeta preventivt och genom 

omvårdnadsinterventioner kunna stärka hälsan (Sierko, Werpachowska & 

Wojtukiewicz, 2011).  

Sjuksköterskan har många gånger en viktig roll vad gäller upplevd livskvalitet för 

patienter som genomgår en cytostatikabehandling. Enligt Ream, Pedersen, Oakley, 

Richardson, Taylor och Verity (2013) bidrar sjuksköterskan till patienternas 

upplevelser av trygghet genom att finnas som ett stöd genom hela behandlingen. De 

viktigaste faktorerna enligt dessa patienter är att sjuksköterskorna visar att dem finns 

tillgängliga för stöd och för att svara på frågor som patienterna har. En kontinuitet av 

vårdare upplevs också som betryggande för dessa patienter. Williams och Schreier 

(2004) menar att patienter som genomgår behandling mot cancer har ett stort behov 

av information och undervisning angående sin behandling. Detta både under pågående 

behandling men även tiden efter. Sjuksköterskan kan med hjälp av sin kunskap ge 



	   4	  

patienten undervisning vad gäller behandling och egenvård. Detta menar patienterna 

ökar tryggheten och upplevelsen av att känna sig delaktig.  

För att vara ett stöd för patienterna under den påfrestande behandlingen är det viktigt 

att ha en bra relation samt förståelse för vad de går igenom då 

cytostatikabehandlingen många gånger ger fysiska biverkningar men även påverkar 

de psykiska och sociala aspekterna i livet. Alla som genomgår behandling har dock 

individuella behov. Dessa är viktiga att uppmärksamma och sjukvårdspersonal kan i 

samråd med patienten och anhöriga identifiera behoven för att öka välbefinnandet och 

lindra lidandet hos patienten. Syftet med denna studie var att beskriva patienters 

upplevelser av cytostatikabehandling vid cancersjukdom.  

 

Metod 
Litteraturstudien gjordes med kvalitativ ansats med inifrånperspektiv, då fokus låg på 

människors upplevelser. En kvalitativ metod var att föredra då det ger en ökad 

förståelse för det specifika fenomenet och därför svarar bäst på studiens syfte 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). 

 

Litteratursökning 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning för att se om det fanns litteratur i ämnet som 

stämde överens med valt syfte. Baserat på resultatet av denna gjordes sedan en 

litteratursökning i referensdatabaserna Cinahl och PubMed då dessa är bäst lämpade 

för studier med inriktning mot omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 

80-81). För att sökningen skulle bli systematisk och stämma överens med syftet 

valdes sökorden med hjälp av Cinahl headings, MESH termer och fritext. Sökorden 

som har använts är chemotherapy, cancer, experience, quality of life, psychosocial 

factors, qualitative studies samt interviews. Sökorden användes i kombinationer med 

hjälp av de booleska sökoperatorer AND och OR för att göra en bredare och mer 

systematisk sökning (jfr. Willman et al., 2011, s. 72-74). Inklusionskriterier var att  

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara peer reviewed, publicerade mellan år 

2000-2015, samt finnas tillgängliga i fulltext. Studier som var publicerade före år 

2000, de som handlar om barn, de med kvantitativ metod samt de studier där 
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cytostatikabehandling används vid andra sjukdomstillstånd än cancer exkluderades. 

Se litteratursökning i Tabell 1 och 2.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning i CINAHL 	  

Syftet med sökning: Patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid cancersjukdom  	  

Cinahl 2015-09-16 
Begränsningar: English language, publiceringsår 2000-2015, peer reviewed, fulltext 

	  

Söknr. 
 

*) Söktermer Antal 
träffar 

Granskade  
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

S1 CH Chemotherapy, cancer 1,542   

S2 FT Experience 21,078   

S3 CH Quality of life 7,794   

S4 FT ”Psycosocial factors” 36,876   

S5  S2 OR S3 OR S4 58,269   

S6 CH Qualitative studies 55,195   

S7 CH Interviewes 90,703   

S8  S6 OR S7 126,517   

S9  S1 AND S5 AND S8 43 19 7 
 

*) CH= Cinahl heading, FT= Fritext 

 

	  
Tabell 2 Översikt av litteratursökning i PubMed  

Syftet med sökning: Patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid cancersjukdom  

PubMed 2015-09-18 
Begränsningar: English language, publiceringsår 2000-2015, fulltext 

 

Söknr. 
 

*) Söktermer Antal 
träffar 

Granskade  
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

S1 MSH Chemotherapy 488.919   

S2 FT Experience 71.744   

S3 MSH Quality of life 82.995   

S4 FT ”Psychosocial factors” 5.385   

S5  S2 OR S3 OR S4 333766   
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Forts. Tabell 2 Översikt av litteratursökning i PubMed  

Söknr. 
 

*) Söktermer Antal 
träffar 

Granskade  
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

	  
S6 MSH Qualitative research 21.252   

S7 MSH Interview 31.796   

S8  S6 OR S7 48.854   

S9  S1 AND S5 AND S8 226 10 5 
 

*) MSH = Mesh-term, FT = Fritext 

 

Urvalet till granskningen baserades på artiklarnas titlar som såg ut att kunna svara 

mot studiens syfte. I alla dessa (n=29) lästes abstrakten igenom för att se om 

innehållet stämde överens med uppsatta inklusions- och exklusionskriterier (jfr. Polit 

& Beck, 2008, s.118). De artiklar som stämde överens med studiens syfte valdes ut 

och lästes sedan igenom i sin helhet var för sig av båda författarna och 

kvalitetsgranskades därefter. Sökningen i PubMed gav många träffar varav ett flertal 

(n=43) var dubletter som exkluderades. Av resterande (n=10) som valdes ut till 

granskning var det fem som valdes ut till analys. Totalt valdes 12 artiklar till analys 

(Tabell 3).  

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som valdes ut till analys kvalitetsgranskades med hjälp av SBUs 

granskningsmall (SBU, 2014). Granskningsmallen används som ett stöd för att 

systematiskt granska den vetenskapliga styrkan och kvalitén som studierna har. För 

att bedöma artiklarna besvarades frågorna i granskningsmallen med ja, nej, oklart 

eller ej tillämpat. Artiklarna poängsattes utifrån kvalitetsgranskningens resultat. Ett 

poäng gavs till frågor som besvarades med ja. Noll poäng fick frågor som besvarades 

med antingen nej, oklart eller ej tillämpat (Willman et al., 2011, s. 108). Samtliga 

poäng räknades samman och gjordes sedan om till procent. För att studien bedöms ha 

hög kvalitet ska 80-100 % av frågorna ha besvarats med ja (jfr Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 95-96). Då skall det finnas en väldefinierad frågeställning, ett 

relevant urval och etiskt resonemang, tydligt beskriven analys samt ett tydligt 

beskrivet resultat (jfr. Willman et al., 2011, s. 108-109). Samtliga artiklar bedömdes 
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vara av hög kvalitet, se Tabell 3. 

 
 
Tabell 3 Artikelöversikt	  (n=12) 
 

  

Författare 
År 

Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling

/ Analys 

Huvudfynd Kva
litet 

 
Cameron  & 
Waterworth. 
2014  
Nya Zeeland 

 

 
Kvalitativ 

 
10 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
/Induktiv 
analysmetod 

 
Studien syftar till att undersöka 
patienters upplevelser av palliativ 
cytostatikabehandling. Deltagarna 
beskrev vikten av goda relationer 
med sjukvårdspersonalen samt 
andra patienter. Deltagarna beskrev 
positivitet som en viktig coping 
strategi genom behandlingen. 
 

 
Hög 

Coyne & 
Borbasi. 
2009 
Australien  

 

Kvalitativ 6 Djupgående-
intervjuer 
/Tematisk 
innehålls-
analys 

Deltagarna upplevde att 
behandlingen startade snabbt efter 
diagnosen och gav dem lite tid till 
att anpassa sig till att de drabbats av 
en livshotande sjukdom. Beroende 
på svårighetsgraden av 
biverkningarna som 
cytostatikabehandlingen gav 
påverkade det kvinnornas känsla 
och förmåga att ta hand om 
familjen.  Oro, skuldkänslor var 
vanliga upplevelser. 
 

Hög 

Klaeson, 
Sandell, 
Berterö. 
2011 
Sverige 

Kvalitativ 12 Fokusgrupps 
intervjuer/ 
Innehålls-
analys 

Deltagarna beskrev 
behandlingsrelaterad trötthet som 
påverkade deras välmående samt 
känsla av att deras kropp hade svikit 
dem. Tröttheten påverkade även den 
sexuella hälsan hos många av 
deltagarna. De yngre deltagarna 
beskrev att upphörd menstruation på 
grund av cytostatika fick dem att 
känna sig onormala. 
Behandlingsrelaterad viktuppgång 
påverkade självförtroendet negativt. 
 

Hög 

Kwok & 
White. 
 2011 
Australien 

 

Kvalitativ 23 Fokusgrupp-
intervjuer/ 
Innehålls-
analys 

Studien beskriver kulturella 
betydelser, övertygelser och 
språkförbistringar och dess 
betydelse för patienter vid 
behandlingen av cancer. Deltagarna 
upplevde svårigheter att förstå 
behandlingen och dess bieffekter då 
informationen var bristfällig pga av 
språkförbistringen. 
 
 
 
 
 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Artikelöversikt	  (n=12)   
Författare 

År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling

/ Analys 

Huvudfynd Kva
litet 

      
Mackereth, 
Bardy, 
Finnegan-
John, Farrell 
& 
Molassiotis. 
2015 
England 
 

Kvalitativ 40 Fokusgrupp-
intervjuer/ 
Innehålls-
analys 

Deltagarna beskriver trötthet efter 
behandlingen av cytostatika mot 
bröstcancer, de beskriver effekterna 
av trötthet har på relationer, 
sexualitet, det sociala livet och att 
komma tillbaka till arbetet. 

Hög 

Mattioli, 
Repinski, & 
Chappy. 
2008 
USA 

Kvalitativ 14 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Grounded 
theory 

Beskriver upplevelsen av hopp och 
den sociala situationen under 
cytostatika behandlingen. Beskriver 
olika coping strategier för att finna 
hopp under den tunga behandlingen 
för att lättare kunna ta sig igenom 
den. 
 

Hög 

McIlfatrick, 
Sullivan, 
McKenna & 
Parahoo. 
2007 
England 

 

Kvalitativ 30 Djupgående 
intervjuer/ 
Narrativ 
analys 

Deltagarna hade både positiva och 
negativa upplevelser av 
cytostatikabehandlingen. Positiva 
aspekter beskrevs som känsla av 
normalitet där de kunde lämna 
sjukhuset och inte känna sig som 
inneliggande patienter. Negativa 
aspekter var en känsla av 
fabriksliknande system och där man 
bara såg sjukdomen och inte 
människan. 
 

Hög 

Nizamli, 
Anoosheh  
& 
Mohammadi
.  
2011 
Iran 

Kvalitativ 17 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Innehålls-
analys 

Samtliga kvinnor upplevde 
psykologiska och känslomässiga 
utmaningar som resultat av 
cytostatika behandlingen. Negativa 
känslor och känslomässig ostabilitet 
var den vanligaste effekten av 
behandlingen. Kvinnorna upplevde 
också en social dysfunktion samt 
problem i relationerna. 
 

Hög 

Olsson, 
Athlin, 
Sandin-
Bojö,  & 
Larsson. 
2013  
Sverige 

Kvalitativ 12 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomeno-
grafi 

Deltagarna upplevde negativa 
effekter på deras sexuella funktion 
och den sexuella relationen under 
och efter behandlingsmetoden av 
cytostatika. Detta på grund av att de 
upplevde sig svaga och fick 
minskad sexuell lust samt en 
negativ kroppsuppfattning. 
 

Hög 

Player, 
Mackenzie, 
Willis & 
Loh. 
2014 
Australien 

Kvalitativ 9 Semi-
strukturerade 
intervjuer och 
telefon-
intervjuer / 
Innehålls- 
analys 

Beskriver deltagarnas upplevelser 
av kognitiva nedsättningar och dess 
påverkan på det dagliga livet till 
följd av cytostatika behandlingens 
biverkningar. 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Artikelöversikt	  (n=12)  
Författare 

År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling

/ Analys 

Huvudfynd Kva
litet 

      
Tsai, Lin, 
Chao, Lin. 
2010 
Taiwan 
 

Kvalitativ 15 Semi-
strukturerade 
intervjuer 
/Innehålls-
analys 

Majoriteten tyckte att tröttheten 
under cytostatika behandlingen var 
det som påverkade dem mest. 
Fysiska biverkningar påverkar det 
psykiska måendet vilket ledde till 
en ond cirkel. De psykiska 
upplevelserna såsom stress, 
utmattning, oro påverkade 
deltagarna både direkt och indirekt. 
 

Hög 

Zannini, 
Verderame,  
Cucchiara, 
Zinna, Alba, 
Ferrara. 
2012 
Italien 

Kvalitativ 20 Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Fenomeno-
logisk analys 

Kvinnorna i studien upplevde 
behandlingen med cytostatika som 
psykiskt påfrestande. Majoriteten 
beskrev de fysiska och psykiska 
biverkningarna som en del av 
behandlingen och något som de var 
tvungna att acceptera för att bli 
friska. Samtliga kvinnor upplevde 
håravfallet som en traumatisk och 
psykiskt påfrestande upplevelse. 

Hög 

 
 
 
Analys 

Studien är en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv eftersom fokus i studien är att 

undersöka personers upplevelser. Artiklarna är kvalitativa och har analyserats med 

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004). Dataanalysen inleddes med genomläsning av alla artiklar i dess helhet av båda 

författarna för att få en förståelse för innehållet. Därefter har meningsenheter som 

svarar mot studiens syfte extraherats. Varje artikel och meningsenhet har sedan kodats 

vilket innebär att varje artikel har fått en bokstav samt varje textenhet en siffra. 

Koderna gör det lättare för författarna att hitta tillbaka till originalkällan under 

analysens gång (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Textenheterna har översatts till 

svenska varefter de kondenserats vilket innebär att textenheterna förkortas utan att 

textens kärna förloras, tolkas eller påverkas. Sedan har textenheterna kategoriserats, 

det vill säga de med liknande innebörd har sammanförts. En kategori är en grupp som 

delar en enhetlighet, den avser en beskrivande nivå av innehållet och ses som ett 

uttryck för innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen har 

gjorts i flera steg genom att kategorier med liknande innehåll slogs ihop till större 

kategorier med ett mer genomgripande innehåll. Det är viktigt att inte utelämna några 
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textenheter samt att de endast passar in i en kategori. Därför är valet av kategori 

viktigt för att all data skall vara representerad. När alla textenheterna har hamnat 

under en kategori är kategoriseringen slutförd (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 4). Resultatet presenteras nedan och 

beskrivs i löpande text med citat från originalkällan. 

 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n=5) 
Kategorier 
Att försöka hantera vardagen trots trötthet 

Att känna tillit till behandlingen 

Att familjerollen förändras 

Att självbilden påverkas 

Att behöva stöd från andra 

 
Att försöka hantera vardagen trots trötthet  

I ett flertal studier (Mackereth, Bardy, Finnegan-John, Farrell & Molassiotis, 2015; 

Mattioli, Repinski & Chappy, 2008; McIlfatrick, Sullivan, McKenna & Parahoo, 

2007; Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014; Tsai, Lin, Chao och Lin, 2010) 

framkom att personer med cancer upplevde att vardagen förändrades till följd av 

cytostatika behandlingen. I Tsai, Lin, Chao och Lin (2010) studie beskrev deltagarna 

att de upplevde en känslomässig och psykisk stress samt en trötthet som påverkade 

deras vardag och som var svår att kontrollera. Negativa känslor såsom ångest och oro 

ökade i sin tur tröttheten. På grund av den belastning som behandlingen utgjorde var 

de tvungna att ändra sin livsstil genom att vila mera, arbeta mindre och underlätta sin 

vardag. 

I studier (Mackereth, Bardy, Finnegan-John, Farrell & Molassiotis, 2015; Player, 

Mackenzie, Willis & Loh, 2014) beskrev personer att de upplevde kognitiva 

förändringar till följd av cytostatikabehandlingen, vilket påverkade det dagliga livet. 

Detta var till exempel trötthet, chock, förvirring och känslor av överväldigande. 

Problem som uppstod i vardagen var relaterat till svårigheter med koncentration, 
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minne, språk, uppmärksamhet, prioritering, problemlösning, oro, agitation och en 

nedsatt förmåga att klara av stressiga situationer.  

 I couldn’t concentrate to even want to read [books or magazines]... I didn’t 

want my eyes open or shut - the agitation was even in my eyes.  

(Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014, s.234). 

Att inte kunna finna ord och ha svårigheter att minnas gav känslor av pinsamhet. Det 

förändrade minnet och språket påverkade vardagen negativt med minskat umgänge, 

sysselsättning, fritidsaktiviteter och arbete. De kognitiva nedsättningarna kunde inte 

kontrolleras och det var därför svårt att förhindra pinsamma situationer. Dagliga 

rutiner påverkades och gav upphov till frustration. De kognitiva nedsättningarna 

kunde leda till en oro att gå tillbaka till jobbet och ge en minskad självkänsla (Player, 

Mackenzie, Willis & Loh, 2014).  

Bev reported a perceived decrease in functional capacity because of cognitive 

changes that particularly impacted her work, expressed as feeling less capable to 

execute all key tasks of her current role (Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014, 

s.235). 

I studien av McIlfatrick, Sullivan, McKenna och Parahoo (2007) beskrev deltagare att 

de upplevde dagvården som positiv då de där kunde känna sig mindre sjuk, de kunde 

gå in och få sin behandling och sen gå hem. Den negativa aspekten var att vardagen 

och dess rutiner förändrades på grund av behandlingen. Deltagarna upplevde att 

vardagen fick planeras och att livet cirkulerade kring behandlingen. I Mattioli, 

Repinski och Chappy (2008) studie beskrev personer som fick cytostatikabehandling 

att de hade ett stort behov av att få fortsätta med sina rutiner samt att det var viktigt att 

kunna leva så normalt som möjligt samtidigt som de ville acceptera situationen som 

den är. Att bli behandlad på samma sätt som tidigare beskrevs betyda mycket liksom 

att kunna fortsätta arbeta och kunna njuta av samma saker som före behandlingen.	  

	  

 Well, it [treatment] has obviously taken over a little bit, but I tried to carry on with 

 my life as much as possible...But what I have learnt to do is to, this is learnt through 

 time, to be selective in what I decide to do...So I have just learned to be content with a 

 less active lifestyle than I was used to, but I have adapted to that over time 

 (McIlfatrick, Sullivan, McKenna & Parahoo, 2007, s.269).	  
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Att känna tillit till behandlingen  

I studier (McIlfatrick, Sullivan, McKenna & Parahoo, 2007; Mattioli, Repinski & 

Chappy, 2008) beskrev personer som hade cancer att det var viktigt att de kunde 

känna en tillit till cytostatikabehandlingen. Behandlingen sågs som något de måste 

kämpa sig igenom men även som en positiv utmaning som kunde göra dem frisk. Att 

ha en positiv syn på behandlingen och framtiden beskrevs hjälpa dem att kämpa.  

I just try to think positive that everything’s going to be alright and I try not to worry 

about it. Well, if you let yourself get down, then it is harder for you to keep yourself 

motivated and going (McIlfatrick, Sullivan, McKenna & Parahoo, 2007, s.269). 

I en studie (Kwok & White, 2011) beskrev deltagarna sina positiva erfarenheter efter 

behandlingen som omvälvande och välgörande samt att de fick en optimistisk syn på 

livet. I studien av Mattioli, Repinski och Chappy, (2008) beskrivs att en gemensam 

faktor för deltagarna var deras tillit och tro till behandlingens potential men även att 

de kände hopp inför nya behandlingar och mediciner. I studier (Nizamli, Anoosheh & 

Mohammadi, 2011; Tsai, Lin, Chao & Lin, 2010) beskrevs att känslor av ångest och 

rädslor för döden lätt kunde uppstå under cytostatika behandlingen men när 

sjukdomstillståndet blev bättre var biverkningarna lättare att hantera och livskvaliten 

förbättrades men behandlingen i sig kunde dock väcka lika svåra känslor som själva 

sjukdomen. 

I felt an overwhelming sense of powerlessness and loss of control of life not yet fully 

lived. We have two young beautiful kids who deserve to grow up with both their 

parents.They need their mother to raise them, and I need my husband to grow older 

with me. I was indisbelief . . . why me, why us? I am still so young (Nizamli, 

Anoosheh & Mohammadi, 2011, s.483). 

I Nizamli, Anoosheh och Mohammadi (2011) studie beskriver personer som får 

cytostatikabehandling att rädslorna kunde bestå av att känna att de inte kommer att 

klara av biverkningarna av cytostatikan samt rädsla av att förlora sin självkontroll. I 

studien av Kwok och White (2011) beskrev många att de var lika rädda för 

behandlingen som för sjukdomen. De förknippade behandlingen med smärta och 

lidande. I Coyne och Borbasi (2009) studie framkom att effekterna kunde upplevas 

som oväntade och skrämmande. 
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I Olsson, Athlin, Sandin-Bojö och Larsson (2013) studie beskriver deltagarna att när 

cytostatikabehandlingen och sjukdomen var som svårast var det oron för livet som 

dominerade deras vardag och all energi gick åt att överleva. För att känna en tillit till 

behandlingen var det viktigt att få information för att kunna förbereda sig på det som 

väntade. I McIlfatrick, Sullivan, McKenna och Parahoo (2007) studie beskriver 

personer att en bra kommunikation med sjukvårdspersonalen var viktigt. 

Informationen hjälpte dem att hantera sin situation och minska ångesten samt öka 

deras känsla av kontroll. Att inte få information eller inte förstå den information de 

fick gav upphov till frustration och språkförbistringar vilket gjorde behandlingen mer 

komplicerad (Kwok & White, 2011). Det var svårt att fokusera ibland och deltagarna 

behövde smälta informationen för att kunna ta in den och känna en tilltro till 

behandlingens potential (Coyne & Borbasi, 2009). 

I know nothing about the cancer treatment, particularly chemotherapy. I expected the 

doctor could give me information and advice. Unfortunately I was not able to 

communicate with him. I felt so terrible (Kwok & White, 2011, s.90).  

Att familjerollen förändras  

I ett flertal studier (Mackereth, Bardy, Finnegan-John, Farrell & Molassiotis, 2015; 

Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011; Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014) 

beskrivs situationen hemma som förändrad under behandlingstiden. Många beskrev 

sig inte orka med sysslorna i hemmet på grund av tröttheten och i studier (Nizamli, 

Anoosheh & Mohammadi, 2011; Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014) beskrevs de 

som en stor börda istället för någonting som skedde spontant. Brist på ork att utföra 

hemsysslor beskrevs leda till känslor av otillräcklighet (Nizamli, Anoosheh & 

Mohammadi, 2011), vilket påverkade familjelivet negativt (Player, Mackenzie, Willis 

& Loh, 2014). Att behöva ta emot hjälp från andra beskrevs som tufft men något som 

de var tvungna att göra under behandlingstiden (Coyne & Borbasi, 2009; Kwok & 

White, 2011;Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014)  

Couldn’t be bothered to sort the children out for school ... I’d phone a friend and see 

if she’ll come and pick them up ... that’s not right ... I couldn’t explain to them ... I 

just wanted to cry (Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014, s.236). 
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I McIlfatrick, Sullivan, McKenna och Parahoo (2007) studie beskriver deltagarna att 

de upplevde att de vid sjukdomen och behandlingen fick inta en roll som sjuk när de 

egentligen hade andra viktiga roller, såsom att vara fru till sin man eller mamma till 

sina barn. Enligt deltagarna i Nizamli, Anoosheh och Mohammadi (2011) studie var 

rollförlusten ett stort problem.  

 With fatigue due to therapy, I couldn’t play my role as 

 mother in my home (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011, s.484). 

I studien av Coyne och Borbasi (2009) beskrev deltagarna som hade ansvar för barn 

att de under behandlingen upplevde stor frustration av att inte räcka till som förälder. 

De kände sig frånkopplande från familjen då de missade många viktiga händelser och 

tillställningar under tiden de fick sin behandling. I studien av Tsai, Lin, Chao och Lin 

(2010) beskrev några att de inte ville bli behandlade på grund av osäkerhet inför 

behandlingen och psykisk stress, då detta skulle kunna leda till för stor påfrestning på 

familjen.  

I studier (Coyne & Borbasi, 2009; Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014) beskriver 

personer med cancer att de under cytostatikabehandlingen upplevde överväldigande 

känslor av att gå igenom sjukdomen ensam trots att de var omgivna av familj och 

vänner. Många beskrev sig uppleva att de var tvungna att hålla en fasad uppe för att 

inte dra ner familjen i sjukdomen och att de hade en önskan att bibehålla familjens 

rutiner så normala som möjligt (Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014). Känslor att 

behöva vara intensivt stark för familjens skull, svårigheter att veta vad varje 

familjemedlem behövde för stöd samt att ständigt behöva hålla familjen över ytan 

medan de själv kämpade mot sjukdom beskrevs som tufft av deltagarna i studien av 

Coyne och Borbasi (2009). Player, Mackenzie, Willis och Loh (2014) visar i sin 

studie att många deltagare var bekymrade över hur de skulle kunna återinföra sina liv 

så som de var före sjukdomen.  

Dealing with the actual treatment at the same time as having to help the family to 

cope, increased the difficulty in adjusting to the diagnosis and treatment (Coyne & 

Borbasi, 2009, s.11). 

Att självbilden påverkas 

I flertalet studier (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011; Nizamli, Anoosheh & 
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Mohammadi, 2011; Zannini, Verderame, Cucchiara, Zinna, Alba & Ferrara, 2012) 

beskrev personer med cancer att de kroppsliga förändringarna som var relaterade till 

cytostatikabehandlingen kunde framkalla känslor av ångest och obehag inför den egna 

kroppen. Det väckte även kritiska tankar om sitt utseende. Håravfall som beskrevs 

som en vanlig biverkan hotade deras självbild och gav upphov till känslor av sorg. 

I was always so worried about my appearance, so that loss of my hair had a severe 

effect on my body image, and one of my hardest times was when I lost my hair . . . . 

My hair was the hardest thing to deal with (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 

2011, s.484). 

I en studie av Zannini, Verderame, Cucchiara, Zinna och Ferrara (2012) beskrev 

personer att även då håravfallet var förväntat upplevde de det som väldigt traumatiskt 

och kvinnor som tappade håret till följd av cytostatikabehandlingen beskrev att det 

utmanade deras kvinnlighet. Håret ansågs som en av de viktigaste symbolerna för 

kvinnligheten. Håravfallet gjorde även så att de kände sig utsatta inför andra. Ett 

behov av att kamouflera hårlösheten uppstod för att undvika medkänsla och 

medlidande. 

The evening [I lost my hair] I felt deprived of my femininity (Zannini, Verderame, 

Cucchiara, Zinna & Ferrara, 2012, s.656). 

I en studie (Olsson, Athlin, Sandin-Bojö & Larsson, 2013) beskriver personer att 

cytostatikabehandlingen minskade deras fysiska och psykiska styrka vilket ledde till 

en negativ kroppsuppfattning och minskad sexuell lust. Den sexuella förmågan 

påverkades av minskad fysisk styrka och var en stor anledning till 

erektionssvårigheter men även trötthet, brist på energi, sjukdomskänsla och förlust av 

kroppsformen var påverkande faktorer och gav känsla av misslyckande. Både kvinnor 

och män upplevde att förändringar av utseendet påverkade deras kroppsuppfattning 

och självbild samt ledde till att de kände sig sexuellt oattraktiva. Den förändrade 

kroppsuppfattningen gav känslor av att inte räcka till. 

Because I felt so disgusting it was no fun to hug or be close, I felt “don’t touch me,” 

“you can become infected,” and you felt so disgusted with yourself (Olsson, Athlin, 

Sandin-Bojö & Larsson, 2013, s.3508). 
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I en studie (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011) beskrev personer med cancer att de 

kroppsliga förändringarna till följd av cytostatikabehandlingen gjorde att de kände sig 

äldre än vad de egentligen var. Kroppen beskrevs som stelare och de kände sig 

klumpigare. 

And suddenly I feel that I am at the same age as my mother. Well, we have the same 

problems to talk about, ‘hot flashes’ and sweating, and I feel that I have become 

unbelievably like her in my manner (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011, s.731). 

Att försöka dölja den förändrade kroppen var tröttsamt och beskrevs ge känslor av att 

kroppen hade svikit dem. En ökad svettproduktion gjorde att kvinnorna kände sig 

mindre feminina och viktökning gjorde att de var tvungna att handla större kläder och 

därmed förända sin tidigare stil (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011).  

Att behöva stöd från andra 

I studier (Mattioli, Repinski & Chappy, 2008; Player, Mackenzie, Willis & Loh, 

2014) beskrev personer att stödet från hälso- och sjukvårdspersonal hade en stor 

betydelse under cytostatikabehandlingen. Att känna ett samarbete med 

sjukvårdspersonalen gav en positiv upplevelse och känsla av kontroll (Player, 

Mackenzie, Willis & Loh, 2014), liksom att känslan av tillit och trygghet gav styrka 

att orka och kämpa vidare. Känslor av frustration beskrevs däremot som vanliga när 

läkarna inte visade intresse för deras biverkningar och oro utan bara fokuserade på 

cancerns patologi (Mattiloli, Repinski & Chappy, 2008). Studien av Cameron och 

Waterworth (2014) visar att relationerna med sjuksköterskorna hade en stor betydelse 

gällande behandlingen och stämningen på enheten. Att ha en god relation med hälso- 

och sjukvårdspersonalen underlättade att genomgå behandlingen och gav dem en 

känsla av trygghet. Att istället inte bli sedd som personlig, som en enskild individ 

beskrevs ge negativa känslor av vistelsen på sjukhuset (McIlfatrick, Sullivan, 

McKenna & Parahoo, 2007). 

I feel like I am in somebody’s arms here. I feel like that every time I come in here that 

somebody is picking me up (Mattioli, Repinski & Chappy, 2008, s.827). 

One thing I do feel is, it is a bit factory-like. You’re getting the treatment a bit tunnel. 

I would like to see a bit more attention paid to your life as well as, or incorporated 

with, the treatment. There is no talk at all...I would like to see an incorporation of 



	   17	  

looking at the whole life, as distinct from the patient part of it (McIlfatrick, Sullivan, 

McKenna &Parahoo, 2007, s.268). 

I Tsai, Lin, Chao och Lin (2010) studie beskrev deltagarna att konflikter med deras 

barn på grund av meningsskiljaktigheter angående cytostatikabehandlingen ökade 

deras känslomässiga stress. Däremot beskrevs stöd från sina anhöriga och att de 

ställer upp och hjälper till med vardagliga saker leda till känslor av att de bryr sig om 

dem. Att acceptera stöd och hjälp beskrevs som viktigt och att låta anhöriga och 

vänner hjälpa till för att till exempel sköta familjen (Coyne & Borbasi, 2009; Tsai et 

al., 2010). I studien av Mackereth, Bardy, Finnegan-John, Farrell och Molassiotis 

(2015) beskriver deltagarna att de kunde känna en frustration över att familj och 

partner inte förstod eller såg hur biverkningarna påverkade dem. De kunde även 

känna en brist på förståelse bland kollegor. I en studie (McIlfatrick, Sullivan, 

McKenna & Parahoo, 2007) beskrevs det som positivt att dela erfarenheter med andra 

patienter vilket hjälpte dem att känna sig mindre ensam och isolerad. 

... [At] work ... they think ‘oh you’re hair is all back ..., you’re a year out of 

treatment’ ... think you’re just milking it ... one lady said:‘I think you made it up’ 

[gasps from the group] ... An- other lady last week said to me ‘Nobody has ever made 

such a song and dance about having cancer as you. (Mackereth, Bardy, Finnegan-

John, Farrell & Molassiotis, 2015, s.9). 

You’re talking to patients out in the waiting area, the person sitting 

 beside you. Not talking in any morbid way, but you’re exchanging 

 experiences. It’s a great therapy. It’s like a support group 

 in its own. Once you do that, you don’t need to talk about it  

outside anymore. (McIlfatrick, Sullivan, McKenna & Parahoo, 2007, s.269). 

 

Diskussion  
Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av cytostatikabehandling vid 

cancersjukdom. Studien är en litteraturstudie där analysen resulterade i fem 

kategorier: Att försöka hantera vardagen trots trötthet, att känna tillit till 

behandlingen, att familjerollen förändras, att självbilden påverkas, att behöva stöd 

från andra 
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I litteraturstudiens resultat framkom att det dagliga livet förändrades i stor 

utsträckning för personer till följd av cytostatikabehandlingen. Känslomässig och 

psykisk stress ledde till trötthet som i sin tur tvingade personerna att ändra sin livsstil. 

För att hantera sin situation försökte de att anpassa vardagen tillexempel genom att 

vila mer, minska på umgänget och sysselsättning. Att bli utsatt för påfrestningar, 

psykiska, fysiska eller sociala kan göra att vissa personer blir sjuka eller börjar må 

sämre medan andra klarar av att hantera dessa påfrestningar bättre (Antonovsky, 

2005, s. 43). Personers möjligheter att hantera förändringar i livet beror enligt 

Antonovsky (2005, s. 9) på dennes förmåga att se förändringarna som 

sammanhängande vilket innebär att tillvaron ses som begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Höga värden på dessa komponenter ger en hög känsla av sammanhang 

(KASAM).  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att det är viktigt att vara välinformerad om 

cytostatikabehandlingens biverkningar, för att kunna förbereda sig och finna 

förklaring i sin situation. Enligt Antonovsky (2005, s. 44) syftar begriplighet till hur 

man upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Detta kan ses som 

att information från vårdpersonal är begriplig för personen att förstå. Genom att ha en 

hög känsla av begriplighet kan personen förklara saker och ting som händer i dennes 

liv (Antonovsky, 2005, s. 44). Genom att ge information som är förståelig för 

personer kan hälso- och sjukvårdspersonal hjälpa till att öka begripligheten. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att de kognitiva problemen var svåra att hantera och 

kunde leda till känslor av pinsamhet hos personer som genomgått 

cytostatikabehandling. I studie av Piredda, Bartiromo, Capuzzo, Matarese och Grazia 

De Marinis (2015) beskrivs beroende av vård på ett eller annat sätt som svårt och 

något som inkräktar på personens integritet. Att acceptera situationen samt att våga 

fråga och be om hjälp var något som hjälpte personerna att hantera situationen. Att 

tillåta sig själv att vila samt att hitta en balans var viktigt för att minska frustration. 

Enligt Antonovsky (2005, s.45) syftar hanterbarhet till de resurser som står till ens 

förfogande för att möta de krav som uppstår. Om man har en hög känsla av 

hanterbarhet är man inte ett offer för omständigheterna. Tråkiga saker händer men 

man klarar av att hantera dem. Utifrån denna studies resultat verkar inte personer med 
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cancer ha resurser för att hantera sin situation under cytostatikabehandlingen. De har 

önskan om att kunna leva som förr och att bli bemött som tidigare men beskrev att det 

dagliga livet styrdes av behandlingen. I studie av Piredda, Bartiromo, Capuzzo, 

Matarese och Grazia De Marinis (2015) beskriver deltagarna att de var de små 

sakerna i vardagen som gjorde att de kunde blicka framåt och inte fastna i en negativ 

vardag. De små strategierna var nödvändiga för att deltagarna skulle må bättre. 

Resultatet i studien beskriver fortsättningsvis att deltagarna försökte att ej tvivla på 

sin förmåga utan se de små positiva framstegen som något stort, som lyckan av att 

kunna gå på toaletten själv. Känslan av att ej vara ensam gav styrka i vardagen vilket 

kunde beskrivas som tron på att en Gud alltid stod vid ens sida. Nya utmaningar var 

inget att dra sig för utan det mesta kunde ske med humor vilket lättade upp 

stämningen och gjorde att utmaningen kändes lättare att ta sig an. Enligt Antonovsky 

(2005, s. 45) drar sig inte personer med hög känsla av meningsfullhet från att 

konfrontera en utmaning utan söker mening i den medan de med låg KASAM inte ser 

någon mening och har inte något som betyder så mycket för dem. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att information var viktigt för att kunna känna en 

tillit och trygghet till behandlingen och dess potential. Hopp ansågs som en viktig del 

då de gav styrka att fortsätta kämpa. I studie av Myers (2012) visade att det var viktigt 

att få information om sjukdomen och behandlingen samt att deltagarna uttryckte en 

frustration över bristen på information som tillhandahölls. Att inte känna sig 

välinformerad gav känslor av att inte vara förberedd för fortsatt behandling av 

sjukdomen. Information till personernas partner och barn var också viktigt för att de 

ska kunna känna sig trygga och känna tillit. Dessa önskningar hos patienter kan 

vårdpersonal med enkla medel utföra.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att det var vanligt att känna ångest och rädsla för både 

döden och behandlingen. Behandlingen sågs som en svår process att gå igenom för att 

bli frisk. Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström och Sandberg (2011) 

studie beskriver att tankar på framtiden kan framkalla ångest och det blir en kamp att 

hitta glädjen i livet. Vetskapen att man ska dö innebär inte att man accepterar det och 

fokus blir att överleva så länge som möjligt. I studie av Piredda, Bartiromo, Capuzzo, 

Matarese och Grazia De Marinis (2015) beskrivs vikten av att ha en god relation med 

sjuksköterkan och annan vårdpersonal. Omtänksamma relationer skapade en varm 
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atmosfär vilket gav upplevelsen att de botade dem och att patienterna kände sig som 

hemma. Kontinuitet var viktigt då personerna i studien upplevde en trygghet i att 

sjuksköterskorna som vårdade dem kände patienterna väl (Piredda, Bartiromo, 

Capuzzo, Matarese & Grazia De Marinis, 2015). Då detta är en övergripande 

upplevelse för patienter är detta är i kliniska verksamheten att sträva efter. 

	  

Resultatet av studien visar att cytostatikabehandlingen påverkar familjen och den 

sjukes förhållande till sina tidigare familjeroller. Det visar även att skuldkänslor av att 

inte vara delaktig och känslor av otillräcklighet var vanligt. Liknande fynd 

framkommer i studien av Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008) som beskriver 

att cancerbehandlingen gjorde att personernas roll i hemmet förändrades. Normala 

uppgifter såsom att hämta barnen från skolan, städa huset eller att laga mat var inte 

längre en självklarhet utan något som var tvungen att delegeras åt andra. Deltagarna 

upplevde en stor frustration av att inte klara av uppgifter som tidigare varit självklara. 

Liknande fynd framkom litteraturstudiens studies resultat där personer under 

cytostatikabehandlingen beskrev att de kände ett behov av att vara ensam och stark 

för andras skull. Enligt Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008) fanns ett behov av 

att hålla en fasad uppe samt att vara den som är stark i familjen. Browall, Gaston-

Johansson och Danielsson (2006) beskriver även i sin studie att deltagarna kände sig 

som en tung börda och var tvungna att hålla tillbaka sin egen rädsla och inte visa sig 

vara ledsna under sjukdomsförloppet för familjens skull. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att känslor av osäkerhet inför vad 

cytostatikabehandlingen skulle ge för påverkan på familjen gjorde att vissa deltagare 

ville avstå från behandling i största möjliga mån. I studien av Neville (2003) beskrivs 

osäkerheten som en obehaglig upplevelse som kan associeras med oro och depression. 

Osäkerheten kan minskas genom att hjälpa individen att få kunskap, lösa problem och 

se hälsoproblem som mer hanterbara. Det är viktigt att se familjens och individens 

behov av information för att minska deras osäkerhet.  

 

I resultatet av studien beskrev personer att de under cytostatikabehandlingen upplevde 

överväldigande känslor av att gå igenom sjukdomen ensam trots att de var omgivna 

av familj och vänner. Stöd från anhöriga ansågs som viktigt men var inte alltid en 

självklarhet. Enligt studie av Browall, Gaston-Johansson och Danielsson (2006) 
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beskriver deltagarna att de vissa gånger upplevde brist på stöd från familjen under 

sjukdomsförloppet. Detta beskrevs vara på grund av svårigheter för 

familjemedlemmar att dela tankar om framtiden samt känslor om döden. Även om 

stödet ibland var bristfälligt så upplevde många också positiva känslor av stöd från 

familj och närstående under behandlingen. Sjukdom och behandlingen gjorde 

relationerna i vissa fall starkare än vad de var innan.  

Resultatet i studien visar att personerna i studien uppskattade relationerna med hälso- 

och sjukvårdspersonalen samt att de hade en stor betydelse gällande upplevelsen av 

behandlingen. Att ha en god relation med personalen gav dem trygghet. Beatty, 

Oxlad, Koczwara och Wade (2008) beskriver i sin studie den förväntade rollen som 

hälso- och sjukvården hade var att de skulle finnas som ett stöd då deltagarna behövde 

uttrycka sina känslomässiga behov, detta skulle då hjälpa personen att öka sin känsla 

av kontroll över situationer som kunde vara relaterade till sjukdomen. Hälso- och 

sjukvårdens roll för att stödja dessa patienter handlar om att vara ett stöd samt att 

möta patienten på ett informativt och emotionellt sätt för att öka känslan av trygghet 

hos patienten.  

I studiens resultat framkom det att självbilden och synen på kropp och sexualitet 

förändrades under cytostatikabehandlingen. Kroppsliga förändringar på grund av 

biverkningar av behandlingen gav personerna ett förändrat utseende. I litteraturstudie 

av Koszalinski och Williams (2011) beskrivs att de kroppsliga förändringarna vid 

cytostatikabehandling ofta påverkar individen. Då de påverkar personen på många 

olika sätt framkom behovet av att vårdpersonal är lyhörda och stöttande.  

 

Resultatet av litteraturstudien visar att psykiska förändringar som påverkar 

självkänslan negativt är vanligt förekommande. Detta kan beskrivas som känslor av 

ångest, och känslan av att vara obekväm med sin förändrade kropp. I resultatet av 

studien framkom det även att den största förlusten som upplevdes av 

cytostatikabehandlingen var håravfall. I studie av Oxlad, Wade, Hallsworth och 

Koczwara (2008) beskrev deltagarna att håravfallet hade en negativ inverkan på 

självkänslan, att dem kände sig mindre kvinnliga samt att deras identitet ändrades. 

Resultatet i studien visar att kroppsuppfattningen drastiskt förändras under och efter 

cytostatikabehandlingen. Oxlad, Wade, Hallsworth och Koczwara (2008) menar i sin 
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studie på att håravfall inte bara var den mest traumatiska upplevelsen utan även att det 

var det som var mest livsförändrade i samband med förändringar i upplevd 

kroppsuppfattning. Genom att styrka människans självkänsla kan dessa personer 

uppleva den förändrade kroppen som mindre dramatisk. Resultatet i studien visar att 

både kvinnor och män i samma utsträckning upplevde att förändringar av utseendet 

påverkade deras kroppsuppfattning och självbild samt ledde till att de kände sig 

sexuellt oattraktiva. Koszalinski och Williams (2011) bekräftar i sin litteraturstudie att 

cytostatikabehandlingen har djupgående konsekvenser för upplevd kroppsuppfattning 

och känsla av att vara attraktiva för andra. Koszalinski och Williams (2011) menar i 

sin litteraturstudie att kvinnor och män upplevde förändringar i utseende relaterat till 

behandlingen. Dock fanns skillnader bland män och kvinnor där männen hade lättare 

att acceptera sig själva som helhet. För kvinnorna sågs generellt sett en tendens till att 

det var svårt att acceptera de kroppsliga förändringarna.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kroppen hos deltagarna förändrades. I studie av 

Koszalinski och Williams (2011) beskrev deltagarna att kroppsliga förändringar och 

förluster påverkade identiteten. Då specifikt att förlora sitt hår beskrevs som att 

förlora sig själv. Självbilden kan även fortsätta att påverkas negativt även när 

håravfallet har avtagit och håret kommit tillbaka. Många patienter fortsätter att 

uppfatta sig själva som annorlunda även när deras utseende återgår till det normala. 

Även om detta påverkade deltagarna negativt så beskrevs det att acceptans var den 

metoden som fungerade bäst för att övervinna de negativa känslorna. Att acceptera sin 

nya kropp och förändringarna med den stärkte deras självkänsla (Oxlad, Wade, 

Hallsworth & Koczwara, 2008). 

 

I resultatet framkom det att stöd under behandlingen var viktigt för att få styrka och 

känna trygghet. Stöd från både anhöriga och sjukvårdspersonalen gav en positiv 

känsla och underlättade för deltagarna att genomgå den tuffa behandlingen. Enligt 

Silva, Crespo och Canavarro (2012) beskrevs det att cancerdiagnos och dess 

behandling var en väldigt stressfull livserfarenhet som kunde utmana tro, värderingar 

och mål samt hota deras identitet och psykologiska funktioner. Socialt stöd kunde 

därför medföra en förändring i hur man uppfattade sig själv, sin relation och livet i 

allmänhet och som senare ledde till ett bättre mående och lägre nivåer av ångest och 
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depression. Att känna stöd av andra kunde ge styrka och kompetens att hantera livets 

svårigheter. Relationer med andra kunde dock bli djupare och stärkta av motgångar.  

 

Resultatet visar att det var av stor vikt att bli sedd och hjälpt på en personlig nivå. 

Silva, Crespo och Canavarro (2012) studie beskriver vikten av att bli sedd och få sitt 

självförtroende stärkt av andra. Detta skulle då öka självtilliten och även sannolikt 

deras förmåga att ta itu med problem och framtida trauman. Under 

behandlingsperioden när deltagarna var tvungna att konfrontera sjukdomen och 

behandlingens effekter och biverkningar kunde de bli tvungna att fokusera och tänka 

mer på sig själva för att hantera den nya situationen. Tiden innan behandling fanns en 

ökad oro på grund av ovissheten inför framtiden och behovet av stöd var stort. Att ha 

en positivare inställning under behandlingen och hitta positiva förändringar i sina 

personliga förmågor hjälpte dem att hantera stress.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att det var viktigt att acceptera stöd och hjälp. Silva, 

Crespo och Canavarro (2012) beskriver att personer som sökte socialt stöd tenderade 

ofta till att prata mer än andra om den svåra upplevelsen samt uttryckte sina negativa 

känslor och tankar till andra. Detta uppgavs kunna hjälpa dem att bearbeta 

situationen. Resultatet i litteraturstudien visar att dela sina erfarenheter med andra 

hjälpte dem att känna sig mindre ensamma. Silva, Crespo och Canavarro (2012) 

beskriver att deltagarna får stöd att hantera sin situation genom att få respons på sina 

känslomässiga uttryck. Även genom att de uttryckte sina negativa känslor och 

erfarenheter så kunde det tona ner det som var svårt vilket ökade fokus på positiva 

känslor och förmåner. Andra människor kan ge nya perspektiv och uppmuntra till en 

positiv syn. Att få empatisk respons och genom sitt självutlämnande få feedback om 

sin personliga styrka stärkte det deltagarnas självbild. Positiva förändringar av 

personliga resurser och kompetens gav minskade nivåer av psykisk ohälsa och ökad 

livskvalitet. 
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Metoddiskussion  

Det finns fyra kriterier för att säkerhetsställa en studies trovärdighet. Dessa kriterier är 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008, s. 

196). Tillförlitlighet innebär att utföra studien på ett sätt som förbättrar trovärdigheten 

från resultatet och visar trovärdighet till läsaren. Resultatet skall vara igenkännbart för 

deltagarna i studien (Polit & Beck, 2008, s.539). Författarna har försökt att vara så 

objektiva som möjligt i arbetet med analysen. Textenheterna har översatts och 

kondenserats men risk för feltolkning måste tas i beaktning. Artiklarna var skrivna på 

engelska och risk för misstolkning av författarna finns när de översattes till svenska. 

Pålitlighet innebär att datan representerar den information som författarna har fått 

fram samt vara tydligt beskriven i texten (Polit & Beck, 2008, s.539). Författarna har 

gjort en systematisk sökning av vetenskapliga artiklar och presenterat dessa i en 

tabell. Dessa har kvalitetsgranskats med hjälp av protokoll för kvalitativa studier 

(SBU, 2014). Risk finns för att författarna har felbedömt innehållet som kan påverka 

pålitligheten. Vad som däremot stärker pålitligheten är att arbetet har kontrollerats av 

både handledare och andra under seminarier. Då endast artiklar med fulltext har valts 

ut begränsas sökningen något då mängden potentiella artiklar reduceras, vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

Bekräftbarhet syftar till objektivitet och resultatet måste reflektera deltagarna har sagt 

(Polit & Beck, 2008, s.539). Författarna har arbetat noga med textenheterna för att 

inte tolka vilket hade kunnat leda till att tappa nyanser och risk att förlora kärnan i 

innehållet. Överförbarhet syftar till att datan kan överföras till andra situationer och 

sammanhang (Polit & Beck, 2008, s.539). Studierna som ingår i analysen visar på 

bredd då de är gjorda i åtta olika länder och studerar olika cancerformer. Studien kan 

överföras till liknande situationer där personer som genomgår en svår behandling som 

påverkar en stor del av livet.  
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Slutsats 
Resultatet visar att patienter som genomgår cytostatika behandling kan få svårigheter 

att hantera sin nya vardag. Problem som trötthet, kognitiva nedsättningar och psykisk 

stress orsakar svårigheter. Hälso- och sjukvårdspersonal kan hjälpa patienterna att 

hantera den nya situationen genom att först ge en tydlig och begriplig information om 

behandlingen samt förklara biverkningar och symtom. Detta för att de ska vara 

förberedda på vad behandlingen kan innebära och därför lättare ska kunna hantera 

dessa svårigheter och förändringar som den kan medföra. 

 

Hälso- och sjukvårdpersonal har en stor kunskap och kan ge patienten råd om coping-

strategier vid kognitiva nedsättningar såsom att skriva ner saker, anteckna, att ta en 

sak i taget och inte vara för hård mot sig själv. Att hitta individuella strategier och en 

individualiserad vård som fungerar för varje individ.  

 

Resultatet visar även att det var viktigt att känna en tro och tillit till behandlingens 

potential för att orka kämpa. Information beskrevs som en viktig del och något som 

ofta var bristfälligt. Information kan sjuksköterskan eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal ge för att patienten skall vara förberedd och för att kunna känna en 

tillit till behandlingen. Resultatet visar att stöd från andra gav en styrka och trygghet. 

De är av stor vikt att personalen är tillgänglig till att svarar på frågor som kommer 

upp under tidens gång. Tid och lyhördhet för varje patient är något som måste 

prioriteras för att patienten skall känna sig trygg.  

 

Resultatet visar också på att självbilden förändras under behandlingen samt att 

familjens roller förändrades. Genom att ha stor kunskap och en ökad medvetenhet om 

detta kan sjukvårdspersonal se individuella behov hos patienten och samverka med 

olika instanser för att ge en personcentrerad vård där patienten och dennes behov är i 

fokus. Resultatet av denna litteraturstudie kan ge hälso- och sjukvårdspersonal en 

större blick över hur patienterna upplever cytostatikabehandling. Detta medför att 

personalen kan ge en bättre vård där hela människan är i fokus.  
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