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Abstrakt 
Att få cancer och att genomgå cytostatikabehandling är en realitet för 
många människor idag, vilket orsakar flera förändringar i en människas liv. 
I denna litteraturstudie var syftet att beskriva upplevelsen av 
cytostatikabehandling. Sexton internationella vetenskapliga artiklar 
publicerade mellan år 1995-2002 som analyserades med kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier; att vara deprimerad 
och ha funderingar kring livet och döden, att självbilden, kroppens 
utseende och funktion förändrats, att tröttheten och förlusten av energi 
påverkar humöret och viljan, samt att få förändringar i munhåla, svalg och 
problem från magen.  
 
Nyckelord: upplevelser, cytostatika, cancer, livskvalitet, kvalitativ 
innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Cancer är en sjukdom som drabbar människor världen över. I Sverige drabbas ca 

40 000 personer av cancer varje år. De är ingen skillnad mellan könen (SBU, 

2001, s 7, 102-103). Den allmänna uppfattningen när man får en cancerdiagnos är 

att den är obotbar och att den slutar med en plågsam död (Gunnars, 1991, s. 197). 

 

Diagnosen cancer är förknippat med fruktan för sitt liv, oro, lidande, ovisshet, 

känslor av att tappa kontrollen och känslor av att hoppet går förlorat. För 

människor är hoppet en effektiv faktor när det gäller att hantera sin situation. 

Hoppet är speciellt viktigt vid lidande och osäkerhet inför framtiden och bidrar till 

förändringar av livskvaliten. Det kan även påverka sjukdomsförloppet (Herth, 

2000). Vid en cancerdiagnos upplever människorna att tiden stannar och tankar på 

framtiden existerar inte för stunden. Det farligaste med cancern är att den kan 

sprida sig till andra delar av kroppen. Hotet att få tillbaka cancern efter behandling 

är aldrig långt borta, utan tankarna finns där hela tiden (Breaden, 1997). Cancer 

medför också djupgående konsekvenser för de som delar den sjukes upplevelser 

(Halldórsdóttir & Hamrin, 1996).  

 

En cancersjukdom innebär att hamna i en krissituation psykiskt, fysiskt, andligt, 

socialt och existentiellt. När en människa insjuknar i cancer är det viktigt hur 

patienten hanterar den nya situationen. Det som påverkar en lyckad behandling är 

patientens tro, hopp om förbättring och en vilja att leva vidare. Genom en ökad 

kunskap om hur patienter upplever behandlingen kan sjuksköterskor få en större 

förståelse för deras olika behov. Det skulle leda till ett bättre omhändertagande av 

patienter (Gunnars, 1991, s.215-216). 

 

För cancerpatienter finns det olika behandlingsalternativ. Strålbehandling är 

tillsammans med kirurgi och cytostatika de vanligaste behandlingsmetoderna vid 

cancersjukdomar. I Sverige får ungefär en tredjedel av alla med cancer någon 

gång strålbehandling. Ibland används strålbehandling som enda 

behandlingsmetod, men det vanligaste är att man kombinerar den med andra 

metoder för att få en bra effekt och minska biverkningarna. Strålbehandlingen är 

alltid anpassad efter varje enskild individ. Vissa får strålbehandling före en 

operation för att det kirurgiska ingreppet ska bli mindre. Andra får strålbehandling 

efter operationen för att minska risken för återfall. Skillnaden mellan 
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strålbehandling och cytostatika är att strålningen verkar lokalt det vill säga där 

strålarna träffar medan cytostatika påverkar alla celler i kroppen (SBU, 1998, s. 

10-11; 49-50). 

 

Cancerpatienter som behandlas med cytostatika får alltid varierande biverkningar. 

Vilka biverkningar som accepteras beror på målet med behandlingen. När målet är 

att bota uthärdar patienten ofta svåra biverkningar, för de vet att det är 

övergående. Vid palliativ behandling när målet är att förbättra livskvalitén kan 

svåra biverkningar inte accepteras (SBU, 2001, s. 16-17).  

 

Cytostatika är ett samlingsnamn på läkemedel som har en förmåga att döda 

cancerceller och hämma tillväxten. Cancerceller och friska normala celler är 

uppbyggda på ett likvärdigt sätt, det innebär att cytostatika angriper båda sorterna 

av cellerna. Det är svårt att avväga hur stor dos cytostatika man ska ge eftersom 

att man inte vill skada alltför många av de normala cellerna, så att det blir 

livshotande eller att patienten besväras av alltför svåra biverkningar. Cytostatika 

ges till cancerpatienter när det finns möjlighet till bot, förlänga överlevnaden eller 

symptomlindra (SBU, 2001, s. 7, 171).  

 

Cytostatikabehandling ger somatiska biverkningar och kan påverka patienternas 

utseende negativt, vilket i sin tur kan påverka patientens kroppsbild och 

självkänsla. Förutom att patienterna får leva en tid med många somatiska 

biverkningar, kommer det även att synas på dem vilken sjukdom de har och vilken 

behandling de genomgår. Information i ett tidigt skede om vad patienterna har att 

vänta sig när det gäller kroppsbilden gör att de lättare kan vänja sig vid den 

(Gunnars, 1991, s.217-218).  

 

Människor som lider av kronisk sjukdom får i regel en förändrad kroppsbild. När 

människor har hälsa tar de kroppen för given. Det är först vid sjukdom eller skada 

som människor blir medveten om sin kropp. Vid en behandling upplever 

människor ofta en känsla av förändring, den välbekanta kroppen finns inte längre. 

Känslan av att inte vara sig själv kan vara överväldigande och många människor 

upplever att de är fångade i sin egen kropp (Madjar, 1997, s.58-60). 
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Forskning inom detta område är stort då människor blir allt äldre och lever längre, 

vilket innebär att ett större antal människor kommer att få diagnosen cancer. Med 

det så kommer också fler att genomgå cytostatikabehandling (SBU, 2001, s 7, 

102-106). 

 

Sjuksköterskor har en stor funktion att fylla när det gäller omvårdnaden av 

cancerpatienter (Halldórsdóttir & Hamrin, 1996). Då människor hamnar i kris och 

underläge behöver de stöd och uppmuntran. För att kunna utföra 

omvårdnadshandlingar måste sjuksköterskor ha insikt i hur patienten uppfattar 

den egna situationen och vilken mening hon ger den (Gunnars, 1991, s.215-216). 

 

Enligt Molassiotis (2000) upplever sjuksköterskor en frustration över att inte 

kunna hjälpa patienter som lider av biverkningar från cytostatikabehandling. Det 

är viktigt att studera patienters upplevelse av cytostatikabehandling för att öka 

förståelsen för vad de genomgår. Via ökad förståelse utvecklas deras livskvalitet 

under pågående behandling. Genom att förstå patientens livsvärld ser man till 

helheten och inte bara sjukdomen. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen 

av cytostatikabehandling. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Studien grundar sig på litteratur i form av internationella publicerade 

vetenskapliga artiklar. Referenslistor från relevanta artiklar har används till 

sökning av materialet. De databaser som visade sig vara användbara för syftet var: 

Medline, CINAHL, Akademic search och Psykinfo. De sökord som användes var 

cancer, chemotherapy, nursing, lived experience, caring, feelings, coping, quality 

of life, hope. Fokus har lagts på forskning utförd under tiden 1995-2002. Detta för 

att få ett så nytt material som möjligt för att behandlingen har förändrats. 

Sökningen resulterade i 63 stycken artiklar varav 16 motsvarade studiens syfte. 

 

Analys 

För analys av materialet har kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats 

använts. Målet med innehållsanalys är att erbjuda förståelse och kunskap av det 
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studerande fenomenet. Innehållsanalys handlar om att ta det skrivna bokstavligt 

utan att tolka (Sveinsdóttir, Lundman & Norberg, 1999). Metoden används för att 

få en djupare förståelse för människan livsvärld både av de uttalade och 

underliggande i budskapet (Downe-Wamboldt, 1992). Vid innehållsanalys 

analyserar forskaren det narrativa innehållet för att urskilja mönster och teman 

(Polit & Hungler, 1999, s. 251). Innehållsanalysen kan vara antingen latent eller 

manifest. Den latenta visar på en underliggande mening i datamaterialet och den 

manifesta åskådliggör dess tydliga yttre budskap (Polit & Hungler, 1999, s. 574). 

Den analysmetod som använts i denna studie var kvalitativ manifest 

innehållsanalys inspirerad av Sveinsdóttir et al. (1999).  

 

Analysarbetet påbörjades med läsning av de vetenskapliga artiklarna. För att få en 

känsla av helheten lästes texterna igenom flera gånger. Sedan togs textenheter ut 

som svarade mot syftet. Textenheterna kondenserades, lästes igenom och 

formulerades till ”att satser”. Därefter gjordes en kodning vilket innebar att ”att 

satserna” som hade liknande innehåll sammanfördes med varandra till kategorier. 

Därefter minskades antalet kategorier, genom att kategorier men liknande innehåll 

slogs samman. Denna process skedde stegvis för att slutligen resultera i fyra 

kategorier. Resultatet validerades under analysarbetets gång genom att 

textenheterna jämfördes med originalet (Sveinsdóttir, et al. 1999).  
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 16) 
 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Borbasi, 
Cameron & 
Evans (2002) 

Kvalitativ 
Fenomenologi 
 

6 deltagare män 
och kvinnor 

Semistrukturerad 
intervju 

Oral svampinfektion 
i munhålan 
påverkade 
livskvaliten vid 
cytostatika- 
behandling 
 

Barsevick, 
Whitmer & 
Walker (2001) 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

8 deltagare Tre öppna frågor. 
Bandinspelade 
intervjuer 

Med hjälp av 
modellen common 
sense (CSM) kunde 
man klassificera 
cancerrelaterad 
trötthet och hur 
deltagarna 
hanterade tröttheten 
 

Batchelor 
(2001) 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

Ej angivet Litteraturstudie Upplevelsen av 
hårförlust och dess 
konsekvenser 
 

Bellm et al. 
(2000) 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

38 deltagare En djupintervju. En 
standardiserad 
intervju där man 
använde sig av en 
intervjuguide 

Biverkningar vid 
cytostatika-
behandling. Svamp i 
munhålan var den 
svåraste 
biverkningen 
 

Chamberlain-
Wilmoth & 
Sanders (2001) 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 

24 kvinnor 
 

Bandinspelade 
intervjuer 

Resultatet visade 
problem med 
kroppsbilden, 
socialt stöd, 
menopaus och att 
lära sig att leva med 
en kronisk sjukdom 
 

Cowley et 
al.(2000) 

Kvalitativ 
Grounded 
theory 

12 kvinnor som 
hade genomgått 
adjuvant 
cytostatika-
behandling 

Retrospektiv. 
Ostrukturerad 
intervju 

Hur kvinnor 
hanterar de fysiska 
och mentala 
lidandet. Att hålla 
god min.  Att hålla 
fast vid gamla 
mönster. Att försöka 
vara humoristisk 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 16) 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Hilfinger-
Messias, 
Yeager, Dibble 
& Dodd (1997) 

Kvalitativ 127 deltagare Intervju med öppna 
frågor 

Resultatet visade på 
variation i 
upplevelsen av 
trötthet under 
pågående 
cytostatika-
behandling 
 
 
 

Johnson (2001) Kvalitativ och 
kvantitativ 

16 kvinnor Semistrukturerad 
intervju 

Hur kvinnor 
hanterar rädsla för 
återfall i sjukdomen 
och vad det är som 
gör att det är så 
rädda för det 
 

Jones & 
Chapman 
(2000) 

Kvalitativ 
Fenomenologi 
Hermeneutik 
 

7 deltagare Intervju En ökad förståelse 
för den levda 
upplevelsen hos 
patienter, för att 
bättre förstå 
meningen av 
upplevelsen 
 

Lackey, Gates 
& Brown 
(2001) 

Kvantitativ och 
Kvalitativ 
Fenomenologi 

13 kvinnliga 
deltagare 

Strukturerat 
formulär. Intervju 
med öppna frågor 

Alla kvinnorna var i 
behov av 
information 
angående 
sjukdomen och 
behandlingen 
 

Lindley et al. 
(1999) 

Kvantitativ 370 deltagare Instrument 1 
använde en 5 
poängskala för att 
summera svaren på 
en fråga. Instrument 
2 var ett 
rankningsfråge-
formulär om de 10 
mest bekymmer-
samma 
biverkningarna 

Det framkom att 
cytostatika- 
behandlingens 
biverkningar  
påverkade 
livskvalitet 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n = 16) 
 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
McCaughan & 
Thompson 
(2000) 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

75 deltagare Frågeformulär 
 

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

McGarvey, 
Baum, 
Pinkerton & 
Rogers (2001) 

Kvalitativ och 
Kvantitativ  

Ej angivet Litteraturstudie Genom ett 
dataprogram hjälpa 
patienter att hantera 
hårförlust och 
därmed höja 
livskvaliten 

McInnes & 
Knobf (2001) 

Kvantitativ 44 kvinnliga 
deltagare 

Retrospektiv 
Frågeformulär om 
vikt och livskvalitet 

Livskvaliten 
påverkades av 
biverkningar 
 

Richardson & 
Ream (1996) 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

129 deltagare Intervju med öppna 
frågor 

Det är viktigt att 
överväga vilka 
faktorer som 
påverkar tröttheten  
 

Richer & Ezer 
(2002) 

Kvalitativ 
Grounded 
theory 
 

10 kvinnor Semistrukturerad 
intervju 

Cytostatika-
behandlingen 
påverkade 
kvinnornas sätt att 
se på sig själv och 
relationen till andra 
 

 
 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2) vilka beskrivs i löpande text och 

exemplifieras med citat från de i studien ingående artiklarna. 

 
Tabell 2 Översikt av kategorier (n = 4) 
 
Kategorier 

 
 

Att vara deprimerad och ha funderingar kring livet och döden  

Att självbilden, kroppens utseende och funktion förändrats 
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Att tröttheten och förlusten av energi påverkar humöret och viljan  

Att få förändringar i munhåla, svalg och problem från magen 

 

 
 
Att vara deprimerad och ha funderingar kring livet och döden. 

I studier av (Cowley et al., 2000;  McInnes & Knobf, 2001) beskrev människor att 

de återkommande behandlingsperioderna gjorde dem deprimerade, när de hade 

börjat återhämta sig så var det dags för nästa behandling. De som genomgått 

cytostatikabehandling ställde sig frågor om livet och döden. De beskrev att när de 

var frisk var de mer fokuserade på materiella saker. En man menade att 

upplevelsen lärde honom att leva här och nu (Richer & Ezer, 2002). Vissa 

människor upplevde behandlingen som väldigt mentalt påfrestande för att 

informationen de fick var väldigt generell. De var tvungna att läsa mellan raderna 

för att förstå vilken chans de hade att tillfriskna. De tyckte att läkarna ofta gav 

svävande svar på deras frågor om behandlingen och vilka chanser de hade till att 

bli frisk från sin sjukdom (McCaughan & Thompson, 2000). Att svara på frågor 

kring sjukdomen och behandlingen var svårt för de flesta, de ville skona 

familjemedlemmarna från upplevelsen. En man berättade att hans fru blev 

förtvivlad när hon fick veta att han skulle genomgå cytostatikabehandling, hon 

trodde att slutet var nära (McCaughan & Thompson, 2000). En del kvinnor som 

nyss genomgått behandling uttryckte en rädsla för cytostatika och den var lika 

vanlig som att känna rädsla inför döden (Johnson, 2001). De fanns en önskan att 

vilja bli behandlad som normal och inte med medlidande. De tyckte att 

behandlingen gjorde att de konfronterade cancer, den gjorde den förståelig och 

gav livet en mening (Richer & Ezer, 2002). 

 
 

Things don´t bother you so much now as they did then. 
Trivial things, that you probably might think,´oh that´s 
awful´, you think it doesn´t matter really now, as long as 
you´re alive, and you´ve got that. That´s all that matters 
(Cowley et al., 2000, p. 15). 
 
My experience with cancer and chemotherapy made me 
deal with questions about death, life, and disease. We 
never had to deal with something like this before; we were 
focused on things to do with the material aspects of life. 
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We don´t focus on little things anymore. We lear to live in 
the moment (Richer & Ezer, 2002, p. 118). 
 
Because I think that you don´t want to show it to your 
family and things as well, you know, Because you know 
that they´re frightened as well, and it would just make it 
worse to show it, I think. For them, you try and, erm, be 
strong about it, you know (Cowley et al., 2000, p. 13). 
 

 
Att självbilden, kroppens utseende och funktion förändrats. 

Förlusten av hår var den svåraste biverkan. En del tyckte att problemet var hur de 

tappade håret, inte att de tappade håret (Batchelor, 2001; Chamberlain-Wilmoth & 

Sanders, 2001; Jones & Chapman, 1999; Lindley et al., 1999; McGarvey et al., 

2001). En kvinna sade att hon trodde att hon skulle tappa allt hår på en gång men 

det föll av tussvis (Lackey, Gates & Brown, 2001). Förlusten av hår gjorde att de 

konstant blev påminda om sin sjukdom och hur sjuka de kände sig (Jones & 

Chapman, 1999). Förlust av allt kroppshår innebar för en del en förändrad 

självbild. En man uppgav att han inte längre ville ha sex för att han kände sig som 

en liten pojke utan könshår (Batchelor, 2001). En del upplevde att kroppen 

förändrades från deras vanliga jag till en främling (Jones & Chapman, 1999; 

Lindley et al., 1999; McGarvey et al., 2001; McInnes & Knobf, 2001; Richer & 

Ezer, 2002). Kvinnor uttryckte ambivalens gentemot sin kropp för de upplevde att 

kroppen hade svikit och blivit en fiende då de fått cancer (Jones & Chapman, 

1999; Richer & Ezer, 2002). För en del kvinnor innebar behandlingen att de 

hamnade i ett förtidigt klimakterie. De uttryckte frustration över att deras sexuella 

relation till partnern hade påverkats. Kvinnorna var missnöjda med den bristfälliga 

informationen om att det kunde hamna i förtidigt klimakterie och vad man kunde 

göra åt det (Chamberlain-Wilmoth & Sanders, 2001).  

 
 

...loss of eyebrows and eye lashes were very 
important...Eyebrows can´t be covered up. It was like I 
was an alien (McGarvey et al., 2001,p. 284). 
 
Here I am looking in the mirror…I looked like a walking 
corps. That in it self was hard to deal with, the apperance 
of youreself. I had great big divotes down through me 
face, it was dark hollows, I had two black eyes and a bald 
head....You look so dreadful and you feel so dreadful 
(Jones & Chapman, 1999,p. 156). 
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I spend all night putting the cover on, taking it off, putting 
it on, and all he says is, Óh, you´re in premature 
menopause.`But nothing about what to do about it 
(Chamberlain-Wilmoth & Sanders, 2001,p. 877).  
 

 
Att tröttheten och förlusten av energi påverkar humöret och viljan.  

Människor i studier av (Hilfinger et al., 1997; Jones & Chapman, 1999) var med 

om oväntade energiförluster. Att tappa energi på kort tid gjorde att de upplevde 

negativa förändringar i både humöret och viljan. Det innebar en ökad känsla av 

isolering från deras välbekanta värld. Energiförlusterna var stora under 

behandlingen och det ledde till ökad trötthet. En känsla av sensation uttrycktes när 

de efter avslutad behandlingsperiod fick mer energi (Hilfinger et al., 1999). De 

som genomgick behandlingen uppgav att de inte var beredda på graden av trötthet. 

De beskrev tröttheten som om den upptog hela deras kropp (Cowley et al., 2000; 

Hilfinger et al., 1997; Richardson & Ream, 1996). En kvinna sade att hon var så 

trött att hon inte brydde sig om hela världen gick över henne, som om hon vore en 

matta (Barsevick, Whitmer & Walker, 2001). Tröttheten var inte endast fysisk 

utan även väldigt mentalt utmattande och ledde till ett ökat sömnbehov. 

Människor upplevde att de inte längre hade lust med aktiviteter för att de inte hade 

någon energi att utföra dem. En del försökte övervinna tröttheten med att vara 

aktiva. De blev frustrerade när de var så trött att viljan svek (Hilfinger et al., 

1997). 

 
 

I feel like someone let the plug out somewhere and all my 
energy drained out (Hilfinger et al., 1997, p. 45). 
 
To tell you the truth, I don´t care if I live or close my eyes, 
I´m just tired (Hilfinger et al., 1997, p. 46). 
 
What I would surmise overall is willpower one´s 
construction. When that falls behind, you begin to worry. 
To me, it was the will wasn´t up there because there was 
no energy to have the will (Hilfinger et al., 1997, p. 47). 
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Att få förändringar i munhåla, svalg och problem från magen. 

Biverkningar från mag - tarm kanalen och munhåla och svalg påverkade 

deltagarnas livskvalitet negativt (Lindley et al., 1999). De kunde inte uppskatta 

livet genom enkla nöjen som mat och dryck. Svamp och sår i munhålan gjorde att 

de blev muntorra och de hade stora problem med att svälja. Även smak och 

luktförändringar var vanligt förekommande vilket påverkade aptiten negativt 

(Borbasi et al., 2002). De beskrev att de hade problem med orolig mage, smärta 

och illamående. En del tappade helt matlusten, andra blev illamående och kräktes 

så fort de åt någonting. Tidigare hade de tagit för givet att kunna äta men nu blev 

det ett stort problem. De uttryckte en rädsla för att förlora kontrollen på grund av 

diarré. En kvinna beskrev att det kändes som om hon hade en klump i halsen och 

att hon inte kunde svälja. Svampen i munhålan påverkade hela hennes kropp. När 

hon väl kunde svälja ledde det till okontrollerad diarré. Problemen från munnen 

och magen beskrev några som att bli skuren med rakblad och brännande som 

kaustik soda (Borbasi et al., 2002; Richer & Ezer, 2002).  
 
 

It seems to be alright at the moment apart from beeing 
dry. We´ll have to wait and see what happens down the 
track (Borbasi et al., 2002,p. 1053). 
 
It´s still sore. Still feels like I´ve got razor blades there. 
The morphine is controlling that side of it (Borbasi et al., 
2002,p. 1054). 
 
I can eat and swallow, but I can still feel something in this 
throat part. I have no taste and no real appetite (Borbasi 
et al., 2002,p. 1054). 
 
 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av cytostatikabehandling. 

De fyra kategorier som kom fram i resultatet synliggör denna upplevelse. Dessa 

var: att vara deprimerad och ha funderingar kring livet och döden; att självbilden, 

kroppens utseende och funktion förändrats; att tröttheten och förlusten av energi 

påverkar humöret och viljan; att få förändringar i munhåla, svalg och problem från 

magen. 
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Det framkom att cancerpatienternas återkommande behandlingsperioder gjorde 

dem deprimerade. De visade sig även att många som genomgått 

cytostatikabehandling hade funderingar om livet och döden. De som genomgått en 

cancersjukdom får ofta en förändrad inställning till livet. Materiella ting blir 

mindre viktiga än att vara med människor man tycker om och göra det man vill. 

Sjukdomen och behandlingen har fått många att fundera över frågan vad man 

egentligen vill göra med den tid som är kvar och en insikt om att livet inte varar 

för evigt (Colyer, 1996). 

 

Enligt Everett et al. (1995) framkom det att patienter som behandlas med 

hemodialys upplever psykiska påfrestningar och är under mycket stor stress. Detta 

kan jämföras med de påfrestningar som patienter med cancer och som får 

cytostatikabehandling upplever. Patienter som genomgår hemodialys upplever 

djup nedstämdhet och känner många gånger hopplöshet. Behandlingen som de 

genomgår är livslång och de måste genomgå den för att överleva. De är med om 

stora förändringar i sina liv och behandlingen är väldigt tidskrävande.  

 

Enligt Rumsey et al. (2002) innebär en förändrad självbild att människor utsätts för 

stor psykisk press. Betydelsen av att få en förändrad självbild innebär ofta att man 

skäms för det nya utseendet. En förändrad självbild kan resultera i depression och 

oro inför att vara social.  Det påverkar livsstilen, är generande, man tappar 

självförtroendet och det påverkar livskvaliteten negativt. Minsta förändring i 

utseendet kan vara ödestiget och det gör att de är lätt att dra sig undan från sitt 

sociala nätverk. En del slutar med de dagliga aktiviteterna. Många tappar intresset 

för sitt utseende och slutar att bry sig om sig själv. Det leder till att deras redan 

dåliga självförtroende ökar. De oroar sig och undviker all social kontakt. Det kan 

gå så långt att de isolerar sig och inte vill visa sig offentligt. Vissa upplever att de 

får en förstörd personlighet och därmed även identitetsproblem.  

 

Det framkom att de som tappade sitt hår upplevde att de tappat en del av sig själv. 

Kvinnor förknippar oftast sin kvinnlighet och feminitet med håret. För dessa 

kvinnor var förlusten av hår en traumatisk upplevelse. Självbilden blev påverkad 

och vissa uttryckte en ambivalens mot sin egen kropp. Sexuella problem var 

vanligt förekommande hos både män och kvinnor. En del män kunde få problem 
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med potensen då de tappade sitt pubishår. Kvinnor kunde hamna i förtidigt 

klimakterie vilket innebar att det inte längre kunde få barn. Dessa biverkningar kan 

jämföras med de biverkningar som HIV ger. Enligt Chapman (1998) rånar HIV 

kroppen på hälsan och påverkar utseendet negativt. De framkom att HIV 

påverkade den kvinnliga identiteten då man inte kunna få barn, det resulterade i att 

kroppsbilden förändrades. Den sexuella relationen påverkades också av kvinnornas 

sköra och torra slemhinnor.  

 

De kom fram att tröttheten var vanligt förekommande hos alla deltagare. De 

upplevde att de snabbt tappade all sin energi och ökade känslan av isolering.  

Enligt Graydon (1994) visade det sig att den vanligaste biverkan vid 

strålbehandling var tröttheten. Tröttheten kunde kvarstå tre månader efter avslutad 

behandling. De kvinnor som led av trötthet hade mest symtom och den lägsta 

funktionsnivån. Flertalet kvinnor upplevde nedstämdhet, ängslan och oro i 

samband med strålbehandlingen. Tröttheten påverkade humöret och viljan på ett 

negativt sätt. Vissa besvärades av sömnsvårigheter och det ökade stressnivån. 

Tröttheten påverkade även återhämtningen efter avslutad behandling.  

 

De framkom i denna litteraturstudie att svampinfektion i munhåla, svalg var den 

största biverkan när man behandlades med cytostatika. Behandlingen gjorde att 

deltagare fick problem med aptiten, illamående och det påverkade livskvaliteten 

negativt. Detta kan jämföras med patienter som genomgår långvarig 

strålbehandling. Enligt SBU (1998) är det vanligt att dessa patienter förlorar 

aptiten. Det finns flera olika anledningar till det, men det huvudsakliga skälet är 

tröttheten och apatin. Muntorrhet är en av de vanligaste biverkningarna vid 

strålbehandling mot hals- huvud regionen. I denna litteraturstudie kom det fram att 

flera deltagare hade problem med orolig mage och diarré. Detta kan även ses hos 

patienter som får strålbehandling. Många av de få problem med plågsam diarré, 

illamående och kräkningar (SBU, 1998). 

 

Sjuksköterskan ska skapa förtroende och inge förtröstan samt att ge ärlig och 

uppriktig information till patienten för att minska oro (Gunnars, 1991, s.215-216). 

Hon ska ge emotionellt stöd till både patienter och närstående vid bearbetning av 

krissituationer. Att finnas till hands och vara lyhörd samt att tillsammans med 
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patienten tala om känslorna inför sjukdomen och behandlingen. Det finns 

människor som skäms för att visa sina känslor. En del menar på att det är ett 

tecken på svaghet. Det är viktigt att tala om att det är naturligt att visa sina känslor 

och att man blir starkare av det än att stänga dem inne, då det lätt kan leda till 

ångest. Genom att tala om detta så kommer patienten att känna en större trygghet 

för att visa vad han känner (Birgegård & Glimelius, 1995, s. 33-36).  

 

Det är betydelsefullt att släkt och vänner finns till hands för att stötta och 

uppmuntra patienten. Sjuksköterskan ska ge det stöd som patienten och de 

närstående är i behov av. Hon kan även informera dem om att det finns annan 

professionell hjälp att tillgå i form av kurator och sjukhuspräst. Det finns även 

telefonnummer som de kan få till kontaktpersoner och stödgrupper (Rumsey, 

Clarke & Musa, 2002). 

 

Det är bra om sjuksköterskan tar reda på hur relationen mellan patient och dess 

närstående fungerar. Är de öppna mot varandra, kan de visa och dela känslor 

tillsammans. Om patienten och dennes närstående inte är öppna mot varandra så 

kan en så kallad ”samförståndslögn” uppstå. Vilket kan skapa en mycket onaturlig 

situation mellan patienten och närstående, där båda går miste om betydande stöd 

från varandra. I omhändertagandet av den närstående är det betydelsefullt att göra 

dem delaktig i vården tillsammans med patienten. Som sjuksköterska är det bra om 

man har ett enskilt samtal en gång i veckan med de närstående för att tala om deras 

reaktioner och hur de hanterar situationen (Birgegård & Glimelius, 1995, s. 69-71).  

 
En omvårdnadshandling när det gäller förändrad självbild är att få patienten att 

förstå andras reaktioner på deras förändrade utseende. Sjuksköterskan ska redan 

från första början förbereda patienterna på att de kommer att få frågor om varför 

hon/han ser ut som hon gör. Risken att bli generad och förlora självförtroende samt 

att socialt isolera sig minskas då (Rumsey, Clarke & Musa, 2002). 

 

En studie som denna begränsas av att resultatet är beroendet av innehållet i de 

valda artiklarna. Artiklarna som användes var endast 16 stycken. Vi begränsade 

oss till att göra litteraturstudien på vuxna. Vi sökte artiklar under åren 1995-2002, 

vilket kan ha påverkat resultatet. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi valt 



 17

att ta med barn eftersom barn har ett annat sätt att se på sjukdom och behandling. 

Fler artiklar kunde ha mynnat ut i fler upplevelser som hade lett till ytterligare 

kategorier. Om vi hade sökt artiklar längre tillbaka i tiden kunde resultatet ha 

påverkats eftersom cytostatikabehandlingen var tuffare. Forskningen har gått 

framåt och cytostatikapreparat har blivit bättre och det har lett till färre 

biverkningar. 

 

Fördelar med studien är att den är ett steg i riktningen mot en bättre förståelse för 

de patienter som behandlas med cytostatika. Detta resultat leder förhoppningsvis 

till att patienternas livskvalitet under behandlingsperioderna förbättras. Vår 

förhoppning är att sjuksköterskor vågar möta patienten i dennes situation och ha en 

öppen och ärlig dialog.  

 

Vi anser att studiens resultat är överförbart då det är möjligt att använda sig av den 

nya kunskapen i det dagliga arbetet. Trovärdigheten är stor då läsaren klart kan se 

studiens tillvägagångssätt. Detta för att kunna avgöra om resultatet 

överensstämmer med det insamlade materialet (Holloway & Wheeler, 1996, s. 

164-169). 
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