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Abstrakt

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva hur intravenös 
cytostatikabehandling vid cancersjukdom påverkar patienters ätande. Studien baserades på 12 
vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att patienter hade problem med förändrad smak och lukt, 
illamående och kräkning samt smärta, muntorrhet och sväljning. Dessa symtom påverkade 
ätandet i stor utsträckning och hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Smakförändringar och 
problem från munnen var mer besvärande och påverkade ätandet i större utsträckning än vad som 
kunde förutses. Det finns många omvårdnadsinterventioner som kan underlätta problemen för 
denna patientgrupp.

Nyckelord: cytostatika, cancer, ätande, omvårdnad, litteraturöversikt
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Ätandet ingår som en del i det dagliga livets aktiviteter och innefattar olika handlingar som 

tillsammans bildar aktiviteten äta. Ätandesituationen präglas av vilken kultur individen tillhör.

När vi äter avnjuts maten genom dess form, färg, konsistens och smak. Denna njutning kan även 

för många förknippas med avkoppling. Ätandet är en livsuppehållande aktivitet men även ett sätt 

att umgås, en social aktivitet (Axelsson, 1984). Mat symboliserar hälsa, att kunna äta och känna 

matlust är tecken på tillfrisknande. Det är därför inte konstigt att mat har en betydande funktion i 

samband med allvarlig sjukdom, till exempel cancer (Strang, 2000).

Adekvat näringsintag krävs för att kunna återfå hälsa. Patienter i behov av vård och omsorg har 

rätt att få en för dem lämplig näringstillförsel. Mat och näring är vid all vård en del av patienters 

behandling och omvårdnad. Undernäring leder till att patienters sjukdomstillstånd kan förvärras 

och att ett tillfrisknande går långsammare med längre vårdtider och ökade kostnader för samhället 

som följd. Utredning, diagnos, planering, uppföljning och dokumentation av nutrition är därför en 

viktig del i behandling för patienters välbefinnande och tillfrisknande (ESS-gruppen, 2003). 

Omvårdnad innefattar bland annat bedömning av de problem som påverkar patienters 

näringsintag och välbefinnande i samband med måltiden. Orsaker till undernäring i samband med 

sjukdom är många och inkluderar otillräckligt näringsintag som den viktigaste orsaken till

sjukdomsrelaterad undernäring. Otillräckligt näringsintag kan bero på att en patient har minskad 

aptit, nedsatt förmåga att äta, försämrad absorption av näringsämnen i mag-tarmkanalen eller på 

ökat energibehov. På sjukhus varierar förekomst av undernäring med olika verksamheter. Högst 

är den bland annat på avdelningar där patienter med cancersjukdomar vårdas (Socialstyrelsen, 

2005). Under pågående cytostatikabehandling behöver patienter näringsrik och energität mat för 

att orka med behandling. En välnutrierad patient löper mindre risk att få infektioner och med det 

färre behandlingsavbrott. Så länge patienter svarar på behandling är frågor rörande näring av 

största vikt (Strang, 2000). Undernäring vid cancer har många olika orsaker, de vanligaste är 

inadekvat matintag, metaboliska förändringar på grund av sjukdom och specifik inflammatorisk 

respons. Aptitförlust är en vanlig och viktig bidragande orsak till försämrat näringsintag bland 

patienter med cancer och beror på ett antal fysiopatologiska orsaker som till exempel depression 

och fördröjd matsmältning som ger tidig mättnadskänsla (Nitenberg & Raynard, 2000).

Undernäring definieras som ett tillstånd av obalans mellan intag och omsättning av näringsämnen 



4

med ökad risk för sjuklighet. Ett tillstånd av undernäring uppstår på grund av bristande matintag 

och en ökad energiomsättning (Socialstyrelsen, 2005). Den vanligaste formen av undernäring i 

svensk sjukvård är en kombination av energi- och proteinbrist, så kallad protein- energi-

malnutrition (PEM) (Mossberg, 2006). PEM innebär att kolhydrater, fett och proteiner från 

kroppens depåer förbränns i ökad takt vilket leder till att patienter magrar. Glykogenförråd i lever 

och muskler uttöms samtidigt som fettvävnad bryts ned. På grund av uppkommen 

hypermetabolism utlöses ett tillstånd av hyperkatabolism där kroppen börjar förbränna 

muskelvävnad. Muskelproteiner som bryts ner frisätter aminosyror som omvandlas till urea i 

lever, och som därefter utsöndras via njurar (Hessov, 2001, s. 14-17).

Undernäring och ofrivillig viktnedgång till följd av cancer indikerar en sämre prognos för 

överlevnad. Människor med cancer som tappar tio procent eller mer av sin normala kroppsvikt 

lever inte lika länge som människor med liknande diagnos som förblir välnutrierade. Det 

försämrar även prognos i samband med behandling av cancer. Viktminskning är ett av de

vanligaste symtom som drabbar patienter med cancer. Att fastställa och försöka åtgärda 

viktnedgång hos patienter med cancersjukdom måste prioriteras i vården. Viktförlust associerad 

med cancer är speciellt allvarligt eftersom fettfri vävnad och muskler förloras. Denna typ av

viktförlust med medföljande svaghet påverkar människors förmåga till egenvård och deltagande i 

aktiviteter i det dagliga livet. En patients funktionella status är direkt relaterat till deras förmåga 

att tåla behandling för cancer, till exempel cytostatikabehandling (Whitman, 1999).

Patienter med cancersjukdomar kan behandlas med kirurgi, strålbehandling och läkemedel, 

främst cytostatika och hormonpåverkande preparat eller en kombination av dessa. Kunskapen har 

ökat om hur tillväxt regleras i friska celler och cancerceller och om mutationer i arvsmassa som 

orsakar cancer. Cytostatika är ett samlingsbegrepp på cellgifter som har en förmåga att döda 

tumörceller och hämma deras tillväxt. Cytostatika ges vanligen intravenöst men kan också ges på 

andra sätt. Behandling med cytostatika kan leda till bot, lindra symtom och förlänga liv vid 

cancer. I Sverige finns för närvarande ett femtiotal substanser inom gruppen cytostatika 

registrerade av läkemedelsverket. Cytostatika påverkar inte bara cancerceller utan påverkar också 

kroppens friska cellers tillväxt och därför finns stor risk för biverkningar (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering SBU, 2001). Organ vars celler delas i snabb takt, till exempel slemhinnor, 
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drabbas mycket ofta av biverkningar. Inflammation i munslemhinna, så kallad mukosit orsakar 

rodnad, svullnad och även öppna sår i munhåla och kan förvärras av till exempel en 

svampinfektion. Behandling med olika cytostatika ger symtom som ökar risken för 

ätandeproblem hos människor (Hassan & Ljungman, 2003, s. 14, 228).

Enligt Socialstyrelsen (2005) har patientansvarig läkare och sjuksköterska tillsammans med 

dietist gemensamt ansvar för att bedöma patienters nutritionstillstånd och att dokumentera och 

vidarebefordra dessa uppgifter till nästa vårdgivare. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar när det 

gäller patienters näring. Det omfattar bland annat att identifiera eventuella problem med mat och 

vätskeintag, att se till att patienter får näring enligt fastlagd ordning och givna ordinationer. 

Tillsammans med övrig vårdpersonal ansvarar sjuksköterskor också för att mat serveras på ett 

trevligt och aptitligt sätt och att de patienter som behöver får hjälp med att äta. Enligt Nitenberg 

och Raynard (2000) är den globala incidensen för undernäring relaterad till cancer 30-90 % 

beroende på typ, lokalisation, stadie, spridning och behandling av tumörer. Europarådets 

ministerråd (Council of Europe, 2003) har på grund av höga incidenssiffror vad gäller patienters

undernäringstillstånd på sjukhus antagit en resolution med rekommendationer till 

medlemsländerna, däribland Sverige, angående nutritionsbehandling på sjukhus. Europarådets 

riktlinjer anger att alla patienter som läggs in på sjukhus ska bedömas med avseende på 

näringstillstånd och patienter som har tecken på undernäring ska få en mer omfattande utredning. 

För undernärda patienter ska även en nutritionell vårdplan upprättas som innehåller diagnos, 

planerade åtgärder och mål för nutritionsbehandling. Europarådets rekommendationer 

sammanfaller med Socialstyrelsens riktlinjer. Nitenberg och Raynard (2000) menar att en 

utmaning ligger i att motverka skadliga konsekvenser av cancerrelaterad undernäring med 

nutritionsinterventioner i början eller under ett sjukdomsförlopp och framför allt under 

behandling då nutritionsstatus ofta försämras ytterligare.

Vår mångåriga erfarenhet som sjuksköterskor är också att ätande, kost och nutritionsproblem för 

patienter med cancer och cytostatikabehandling är omfattande. Det är mycket viktigt att utveckla 

kunskap om patienters problem vid ätande under cytostatikabehandling för att kunna bemöta och 

tillgodose dessa problem på ett professionellt sätt. Syftet med denna systematiska 

litteraturöversikt var därför att beskriva hur intravenös cytostatikabehandling vid cancersjukdom 
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påverkar patienters ätande. Enligt Axelsson (1984) innebär ätande att förbereda maten för 

införandet i munnen. I munnen ska maten avsmakas, avnjutas och uppfattas samt bearbetas inför 

sväljning. Vi har i denna studie valt att begränsa begreppet ätande till vad som sker med maten i 

munhåla och svalg.

Metod

Denna studie genomfördes enligt metod för systematisk litteraturöversikt.  Det innebär att en 

sammanfattning utifrån studiens syfte görs av artiklarnas resultat. Översikten beskriver kunskap 

som finns i dagsläget (Polit & Beck, 2004, s 88-90). Granskning av artiklar gjordes enligt 

Goodmans sju steg varav sex utfördes; (1) Precisera problemet för utvärdering, (2) precisera 

studiens inklusions - och exklusionskriterier, (3) Formulera en plan för litteratursökning, (4) 

Genomföra litteratursökningen och samla in de studier som möter inklusionskriterierna, (5) 

Granska enskilda studier enligt protokoll innehållande resultatkriterier och karakteristika, (6) 

Resultatet av analysen tolkas som resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s 50-51). Vår

litteraturstudie innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier och litteraturöversikter.

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var vuxna patienter med cancersjukdom som 

genomgår intravenös cytostatikabehandling, att studierna var på engelska, vetenskapligt 

granskade samt accepterade för publikation eller redan publicerade. De studier som inte svarade 

mot vårt syfte exkluderades samt studier äldre än från 1998 då kunskapsutvecklingen inom 

området är på starkt framväxt. Vi utförde inledningsvis en pilotsökning och fann att tillräckligt 

vetenskapligt material borde finnas. Enligt Stoltz, Udén och Willman, (2004, s.112) bör en 

pilotsökning utföras, det vill säga att söka i olika databaser för att fastställa att det finns 

tillräckligt vetenskapligt material inom det valda området.

Utifrån vårt syfte bestämde vi relevanta sökord som vi använde vid sökning efter vetenskapliga 

artiklar i olika databaser. Vi valde att söka i de två databaserna CINAHL och PubMed. Vid 

sökning av artiklar använde vi sökorden nutrition, cancer, chemotherapy, malnutrition, taste, 

tastedisorder. Sökningen gjordes först på varje sökord för sig för att sedan kombineras.

Databaserna använder sig av synonymer så vi sökte först på ett utvalt ord och därefter med 

databasens synonymord. För att säkerställa bästa möjliga sökning användes thesaurus i CINAHL, 
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MeSH-termer i PubMed, headings och deskriptorer. För att få en systematisk sökning användes 

booleska söktermer som är AND, NOT och OR (jmf. Friberg, 2006). Sökorden kombinerades

med "AND" för att avgränsa sökningen till att så mycket som möjligt skulle passa syftet. Vi 

gjorde även fritextsökningar i databaserna (Bilaga 1). Manuella sökningar utfördes där funna 

artiklarnas referenslistor användes för att hitta ytterligare relevanta studier. Den manuella 

sökningen resulterade i sex artiklar.

I en första bedömning av artiklarna lästes rubrikerna och sedan abstraktet för att finna om artiklar 

motsvarade studiens syfte. Om det fanns relevans i abstraktet och artikeln var i fulltext skrevs den

ut. Sju studier kopierades ur bibliotekets arkiv och två studier beställdes som fjärrlån. Totalt 

lästes 25 artiklar. Av dessa exkluderades 13 för att de inte motsvarade studiens syfte. De 12

studier som blev kvar sorterades, granskades och kvalitetsbedömdes efter tre olika protokoll för 

kvalitativa, kvantitativa studier och för litteraturöversikter (Bilaga 2) enligt Willman, Stoltz och

Bahtsevani (2006, s.84, 152-157). Kriterierna för bra kvalitet var en tydlig beskrivning av syfte, 

etiskt resonemang, relevant urval, datainsamling, dataanalys samt tydligt beskrivet resultat. 

Kriterier för medelkvalitet var att något av ovanstående beskrivna kriterier saknades. Dålig 

kvalitet innebar att fler än två kriterier av de ovanstående saknades. Protokoll för 

kvalitetsgranskningar av litteraturöversikter skiljde sig från ovanstående bland annat genom att 

ingen sammanfattande bedömning av kvalitet görs. För att undvika rundgång i resultatet 

kontrollerades att inte någon av de funna artiklarna återfanns i de litteraturöversikter som ingick.

Analysarbetet genomfördes systematiskt enligt Friberg (2006) genom att artiklarna först lästes

flera gånger för att skapa en översiktsbild av ämnet. Vi läste artiklarna oberoende av varandra.

Under hela arbetets gång hade vi kontinuerlig kontakt för att diskutera det som framkommit. Vi 

sökte efter nyckelfynd utifrån studiens syfte i samtliga artiklar. Dessa sorterades och 

strukturerades efter gemensamt innehåll och bildade tre temaområden. Därefter redovisades 

analysen avseende funna likheter och skillnader.

Resultat

I studien ingick 12 vetenskapliga studier varav fyra var kvalitativa, sex kvantitativa och två var

litteraturöversikter. Resultat visade att patienter med cancersjukdom och samtidig 
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cytostatikabehandling hade följande problem med ätandet: förändring av smak och lukt; 

illamående och kräkning och muntorrhet, smärta och sväljningssvårighet.

Förändring av smak och lukt

Smakförändringar var vanligt förekommande hos patienter med cancer som genomgick

intravenös cytostatikabehandling. Detta symtom påverkade patientens ätande och kunde leda till 

mataversion, minskat matintag, näringsbrist, viktminskning och undernäring.

Läkemedel påverkade smaksystemet via saliv och blod och sprids via blodbanan till smakcellerna 

och framkallade smakförnimmelser (Berteretche, Dalix, Cesar d’Ornano, Bellisle, Khayat, 

Faurion, 2004; McGrath, 2002).  Cytostatika som var förknippade med smakförändringar var 

Carboplatin, Cisplatin, Cyklofosfamid, Doxorubicin, 5-Flourouracil (5-FU), Levamisol och 

Metothrexat. Patienter som behandlades med Doxorubicin eller Cisplatin fick svårare och fler 

smakförändringar samt en ökad förlust av smak än de som inte fick dessa preparat (Wickham et 

al., 1999). 

I en kvalitativ studie av Bernhardsson, Tishelman och Rutqvist (2007) beskrev patienter att mat 

kunde smaka som toalettpapper, sågspån, giftig svamp, och gamla strumpor. Smaken av vatten 

upplevdes av många som unken, söt, gammalt, järn, och sumpmark. I den studien och en studie 

av Bergqvist och Wengström (2006) framkom det att de vanligast förekommande aversionerna

var att mat och dryck helt saknade smak eller hade smak av metall. Bernhardson et al. (2007) 

betonade att många patienter beskrev en gradvis försämring och förbättring av smak-

förändringarna och kunde inte ange en speciell tidpunkt för processens början. Förändringarna 

kändes till en början som inbillning eller psykologiska och inte som fysiska biverkningar. Enligt

studien av Wickham et al. (1999) uppgav dock de flesta patienterna att smakförändringar började 

efter cytostatikabehandlingens start. En kvalitativ studie (Bernhardsons et al., 2007) och en 

kvantitativ studie (Berteretche et al., 2004) visade att smakförändringar innehöll en förändring av 

smakuppfattningen och/eller en förändring av tröskeln för smakuppfattning. Det kunde antigen 

innebära en höjd smaktröskel som minskade känsligheten för smaker eller en sänkt smaktröskel 

som innebar en ökad känslighet för smaker. Smaktrösklarna hos patienter med cancer som fått 

cytostatika var högre och det förklarade att patienter under cytostatikabehandling kände mindre 
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smak av maten de åt. Detta exemplifierades i Bernhardson et al. (2007, s. 407) studie av en 

kvinnlig patient som inte kände någon smak av maten:

            It feels awful and is very difficult when you don´t taste anything. 

Patienter med cancer under intravenös cytostatikabehandling visade också tillfälliga

smakkänslighetsdefekter. De klagade över en annorlunda eller dålig smak vilket kunde leda till 

mataversion och hade en negativ inverkan på nutritionsstatus och livskvaliteten (Berteretche et 

al., 2004; McGrath, 2002). De som beskrev andra symtom som till exempel illamående, kräkning, 

muntorrhet, eller minskad aptit angav oftare smakförändringar än de som saknade dessa symtom 

(Bernhardson et al., 2007; Wickham et al., 1999).

Livskvaliteten påverkades negativt av bland annat smakförlusten och av att njutningen som var 

associerad till ätandesituationen var borta (Bernhardson et al., 2007; Borbasi, Cameron, Quested, 

Olver & Evans, 2002; McGrath, 2002; Wickham et al., 1999). I Bernhardsons et al studie (2007) 

berättade en kvinna att hon måste ha mod för att svälja det som smakade illa, att hon helst inte 

ville äta det som inte smakade bra. I flera andra studier framkom att patienter kunde längta efter 

njutningen som var associerad till mat. Aptiten var borta men patienter kunde längta efter mat 

som de tyckt om tidigare men när det väl kom till ätandet var det inget som smakade 

(Bernhardson et al., 2007; Bergqvist & Wengström, 2006; Borbasi et al., 2002; McGrath et al., 

2002). Patienter hade perioder när de inte kunde äta på grund av smakförändringar. Detta 

upplevdes som väldigt påfrestande och framkallade känslor som irritation, besvikelse och sorg 

eftersom ätandet var förknippat med tillfrisknande. Ätandet som varit enkelt och som tagits för 

givet blev plötsligt ett problem (Bernhardson et al., 2007; Borbasi et al., 2002). När 

förändringarna under cytostatikabehandlingen som påverkade ätandet var som svårast ville 

många patienter vara ensamma. Det upplevdes svårt att äta med familj och vänner. Det var svårt 

att upprätthålla ett gott socialt uppförande när anhöriga gjorde stora ansträngningar kring 

måltiden (Benhardson et al., 2007).

       …he brought fillet of beef with him…I couldn´t taste anything, I couldn´t taste the morels in                      
        the sauce…yau cant disappoint him, when he´s stood there and bought meet for $30… to    
         say that you can´t taste anything, that´s no fun, you just can´t do that. (Bernhardson et al.,  
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         2007, s. 409)

    
Wickham et al. (1999) fann att luktförändringar hos patienter med cancersjukdom och intravenös 

cytostatikabehandling inte förekom lika ofta som smakförändringar men var också svårare att 

identifiera. Många patienter kände en ”kemisk lukt” i samband med administrering av 

cytostatika. Uppfattningen av specifika lukter förändrades. En del patienter uppfattade vissa 

lukter som väldigt starka och andra att lukterna var mycket svagare än tidigare. Till exempel doft 

av mat, parfym, rengöringsmedel och den egna kroppen luktade annorlunda (Bernhardson et al., 

2007; McGrath, 2002). En patient berättade att när locket på matbrickan lyftes av kunde den 

plötsliga doften göra att hon inte kunde äta alls (McGrath, 2002).

De flesta patienter uppgav att de hade fått lite information om smak- och luktförändringar före 

det uppkom men blev förvånade över vad de verkligen förde med sig såväl som styrkan av dess 

inverkan. Förändringarna var mycket mer besvärande än vad som hade kunnat förutses 

(Bernhardson et al., 2007).  Borbasi et al. (2002) lyfter fram att patienterna upplevde att 

sjukhuspersonalen hade en för liten förståelse för problem med smak- och luktförändringar. De 

upplevde att personalen behandlade ätandesituationen som om allt var normalt men själv 

upplevde sig patienten som långt ifrån normal.

Illamående och kräkning

Patienter med cancer och intravenös cytostatikabehandling löpte en stor risk att må illa av både 

sjukdomen i sig och av cytostatikabehandlingen den förde med sig. Illamåendet hindrade 

patienter att upprätthålla en god nutrition genom att det minskade förmågan att äta. Att kräkas 

innebar förlust av mat som redan svalts samt förlust av proteiner och elektrolyter. Uttorkning i 

samband med illamående och kräkning var inte ovanligt och kunde försämra patientens 

nutritionsstatus.

Illamående var ett stort problem för patienterna i studierna och många räknade dagarna för hur 

länge illamåendet skulle hålla i sig. För att sträva efter ett normalt liv krävdes copingstrategier så 

att illamåendet inte skulle ta över det dagliga livet. Det kunde till exempel vara att åka till ett 

köpcentra eller träffa vänner (Ballatori et al. 2006; Bergqvist & Wengström, 2006). 
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Cytostatikainducerat illamående kunde liknas vid att känna sig ”bakis” fastspänd i en berg-och-

dalbana. Det var liknande obehag som vid magsjuka som inte lättar efter kräkning utan var ett 

fruktansvärt konstant obehag. Patienter beskrev att de inte ville äta för att det skapade problem 

men samtidigt visste de att mat i magen lindrade illamåendet (Bergqvist & Wengström, 2006). 

      

Cytostatikainducerat illamående kunde vara akut som kom inom 24 timmar eller fördröjt, det vill 

säga 16 – 24 timmar efter behandlingsstart. Illamåendet kunde börja första behandlingsdagen 

eller efter några dagar och hålla i sig upp till två veckor (Bergqvist & Wengström, 2006). I en 

kvantitativ studie där 152 patienter ingick framkom det att fördröjt illamåendet var vanligare och 

hade större inverkan på det dagliga livet än det akuta (Ballatori et al., 2006). Förväntat 

illamående uppkom hos en tredjedel av patienterna som genomgått intravenös

cytostatikabehandling. 32 % förväntade sig att de skulle uppleva illamående och 40 % som hade 

ett förväntat illamående utvecklade illamående. Det fanns alltså en betydande relation mellan 

patienternas förväntningar av ett illamående och de som verkligen upplevde ett illamående 

(Hickok, Roscoe, Morrow, 2001). 

Varaktigheten och intensiteten av cytostatikainducerat illamående var kopplade till varandra men 

det var varaktigheten som var av största vikt för patienten (Ballatori et al., 2006). I McGraths 

kvalitativa studie (2002) beskrev en patient med cancer att hon inte hade så många fysiska 

symtom under den intravenösa cytostatikabehandlingen men att illamående var hennes problem 

som gjorde det svårt att äta.

Trots utveckling av antiemetisk behandling kvarstod cytostatikainducerat illamående och 

kräkning som ett problem för patienterna (Ballatori et al., 2006). Många kände att de hade för 

liten kunskap om hur de skulle inta antiemetika. En del patienter mådde mer illa under 

cytostatikabehandlingen och de problem som också upplevdes som stressande var känslan av 

rastlöshet, trötthet och rädslan att bli förstoppad. Obehandlat illamående gav trötthet och det 

ledde till att patienters återhämtning mellan cytostatika kurerna blev längre (Bergqvist & 

Wengström, 2006). Illamåendet gjorde det också svårare för patienten att äta och en potentiell 

fara med obehandlat illamående och kräkning var att det kunde leda till uttorkning och försämrat 

nutritionsstatus (Grant & Kravitz, 2000). Enligt Bergqvist och Wengström (2006) kunde 
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illamående och kräkning under cytostatika-behandling ha en genomgripande effekt på 

upplevelsen av cancer och kunde påverka framtida beslut relaterat till ny behandling.

Muntorrhet, smärta och sväljningssvårighet

Problem med muntorrhet, smärta och sväljningssvårigheter hos patienter med cancer som 

genomgick intravenös cytostatikabehandling gav stort obehag för patienten och gjorde det svårt 

att äta. Det vanligaste problemet var mukosit som ofta uppstod i samband med 

cytostatikabehandling och var en generell inflammation i munslemhinnans epitelceller.

Borbasi et al. (2002) och Cheng (2005) visade att de vanligaste problemen relaterade till 

cytostatikabehandling var muntorrhet, smärta och sväljningssvårigheter, så kallad mukosit, vilket 

gjorde det svårare för patienter att äta. Problemen uppträdde tre till fem dagar efter 

cytostatikabehandlingens början och nådde sin kulmen efter sju till 14 dagar för att sedan sakta 

bli bättre om inga komplikationer som svampinfektion eller annan infektion uppstod. Olika 

svårighetsgrader av mukosit fanns, alla patienter upplevde den akuta fasen dock i olika grad och 

längd. I en kvalitativ studie (Borbasi et al., 2002) beskrev patienterna upplevelserna av mukosit 

som exempelvis en tunga som satt fast i gommen, förlust av aptit, ängslan över att inte vilja äta 

trots vetskapen om nödvändigheten för överlevnad, upptäckten av att små saker som till exempel 

fruktjuice inte gick att få ner, känslan av att ha kaustiksoda eller rakblad i halsen och att använda 

munsköljmedel och konstgjord saliv i form av spray och gelé.

Studier (Borbasi et al., 2002; Cheng, 2005) visade att en av de mest frustrerande aspekterna var 

att sväljning var svårt och att äta var motbjudande. Sväljningssvårigheter förekom ofta hos 

patienter med mukosit, särskilt för de som hade smärta av ulcerationer i munslemhinnan (Öhrn & 

Sjödén, 2003). Den brännande och svidande känslan som var associerad med mukosit gjorde att 

munslemhinnan blev hyperkänslig och gjorde ätandet svårt vilket kunde leda till att patienter 

minskade i vikt och blev undernärda (Cheng, 2005; Scully, Sonis & Diz, 2005). 

Patienterna längtade efter att problemen med muntorrhet, smärta och sväljningssvårigheter skulle 

gå över men hittade lösningar för att underlätta tiden fram till dess. En del valde att inte äta utan

smärtlindring som Morfin. Vissa ville ha parenteralt dropp till natten för att ”tanka upp”. De 
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patienter som fick parenteral nutrition upplevde minskad stress över sin ätandesituation. Dock 

tyckte de som provade en nasogastrisk sond att det var en hemsk upplevelse (Borbasi et al., 

2002). Problem från munnen upplevdes av patienterna som mer krävande än de kunnat ana. 

Personalen informerade patienterna om att det skulle bli tufft men det var svårt att förstå hur tufft. 

Mukosit var en biverkan av cytostatikabehandlingen men många tyckte att det var värt besväret 

om behandlingen lyckades (Borbasi et al., 2002).

Diskussion

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva hur intravenös 

cytostatikabehandling vid cancersjukdom påverkade patienters ätande. Studiens resultat

baserades på 12 vetenskapliga artiklar.

Litteraturöversikten visade att många patienter som genomgick cytostatikabehandling uppgav att

ätandet påverkades negativt av förändringar i smak- och luktsinne i olika grad och längd men 

även på olika sätt. Det påverkade patienterna fysiskt, psykiskt och socialt då smakförändringar 

ledde till en förlust av intresse för sociala aktiviteter där mat hade en stor betydelse.

Livskvaliteten påverkades negativt då njutningen associerad till ätandesituationen var borta.

Luktförändringar förekom inte lika ofta som smakförändringar men doften av mat kunde vara 

besvärande, till exempel när locket på matbrickan lyftes av kunde den plötsliga doften leda till att 

aptiten förlorades. 

Att undervisa patienter om ätande är en viktig omvårdnadsåtgärd för att hantera mataversion och 

smakförändringar. Genom undervisning kan sjuksköterskor hjälpa patienter att hitta metoder som 

gör det lättare att hantera smakförändringar vilket kan öka välbefinnandet (Comeau, Epstein & 

Migas, 2001; Peregrin, 2006). Det är viktigt att undervisa patienter om att smakförändringar vid 

cytostatikabehandling är normalt. Sjuksköterskor ska uppmuntra patienter att äta sin favoritmat 

innan behandlingen startar för att sedan under cytostatikabehandling undvika den. När problem 

med smakförändringar uppstått ska sjuksköterskor ge råd om hur mat kan smaksättas för att 

underlätta ätandet. Det kan till exempel vara att tillsätta citronsaft i dryck som upplevs för söt. 

Om maten upplevs som smaklös kan citronsaft, salt eller kryddor tillsättas, om inte patienten har 

sår i munnen. Om mat upplevs för salt kan något sött tillsättas som till exempel socker, frukt eller 
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kanel. Kall mat är lättare att äta än varm. Patienten kan också uppmuntras att prova andra smaker 

som till exempel att byta ut jordgubbsyoghurt mot yoghurt med limesmak eller om gröt smakar 

sågspån prova med flingor istället. Om patienten har problem med smak av metall kan 

plastbestick användas istället för metallbestick vid måltid (Peregrin, 2007).

Patienter med cancersjukdom och intravenös cytostatikabehandling löpte stor risk att må illa av 

både sjukdomen i sig och av cytostatikabehandlingen. Illamåendet hindrade dem att upprätthålla 

en god nutrition genom att det minskade förmågan att äta. Det fanns en betydande relation mellan 

patienternas förväntningar av ett illamående och de som verkligen upplevde illamående. 

Långvarigt illamående och kräkning resulterade i att patienter fick svårt att få i sig kalorier och 

detta ledde till viktminskning. Målet för patienter under cytostatikabehandling är att bibehålla ett 

adekvat matintag . Därför är förebyggande av viktnedgång, proteinförlust och förlust av 

muskelmassa av stor betydelse.

Det är viktigt att sjuksköterskan fångar upp problem med illamående och kräkning hos patienter 

och inte bara förlitar sig på att om patienter får antiemetika är problemet löst. Farmakologiska

interventioner finns bevisade i studier där effekten av läkemedel är evidensbaserad. Evidens för 

icke-farmakologiska interventioner är begränsad. En kombination av både farmakologiska och 

icke-farmakologiska interventioner är önskvärt (Tipton, 2007).  Patienter finner ofta egna 

interventioner som är icke-traditionella för att klara av sitt illamående, det kan till exempel vara 

akupressur, vristband, akupunktur eller intagande av olika örtberedningar. Dessa metoder samt 

massage, TNS, avslappningstekniker, hypnos och dietföreskrifter har studerats på patienter som 

genomgått cytostatikabehandling (King, 1997; Tipton, 2007). Muskelavslappning ensamt eller i 

kombination med andra interventioner kan ha en välgörande och hälsosam effekt på 

förebyggande och hantering av cytostatikainducerat illamående. Studier har visat att avslappning 

i 30 minuter med hjälp av ett avslappningsband med guidande instruktioner kan hjälpa till att 

lindra illamående (Tipton, 2007).  Omvårdnadsinterventioner som konst- och musikterapi har 

också visat sig vara bra. Patienter som lyssnade eller spelade musik under sin 

cytostatikabehandling rapporterade mindre illamående än kontrollgruppen (Lane, 1992; Tipton, 

2007). Konstmålning som intervention har inte haft någon påvisad effekt samtidigt som många 

upplever att det haft en positiv effekt på illamåendet (Ezzone, Baker, Rosselet & Terepka, 1998).
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Sjuksköterskor måste känna igen och se behov och vara stöttande i omvårdnaden. De måste se till 

att all profylaktisk hjälp som finns att tillgå också framgår till patienter. Allt för att eliminera 

risken för biverkningar som illamående. Bästa sättet att behandla cytostatikainducerat illamående 

är att förebygga det. Nya antiemetika har minskat förekomst och intensitet av illamående, ändå 

behövs mer forskning (Bender, 2002).

Litteraturstudien visade att de vanligaste problemen från munnen var muntorrhet, smärta och 

sväljningssvårigheter orsakat av en generell inflammation i munslemhinnans epitelceller, så 

kallad mukosit. De problem som var relaterade till mukosit försvårade och ibland till och med 

hindrade ätandet. Den brännande och svidande känslan som var associerad till mukosit gjorde att 

munslemhinnan blev hyperkänslig och gjorde ätandet svårt vilket kunde leda till att patienterna 

minskade i vikt och blev undernärda. God munstatus hör ihop med god livskvalitet och gör 

ätande till en njutbar stund. Om problem från munnen som till exempel muntorrhet eller smärta

finns är risken stor att mat som stimulerar aptiten väljs bort. Vid såriga slemhinnor bränner syran 

från frukt och bär som eld och muntorrhet gör det svårt att äta och svälja (Wårdh, 2007).

Munvård är en väsentlig del i sjuksköterskors uppgifter. Likväl har det blivit en banal aktivitet 

som ofta delegeras (Miller & Kearny, 2001). Studier har visat att det oftare är sjukvårdspersonal 

som tvekar inför munvårdsarbete än patienter (Wårdh, 2007). Många cancerbehandlingar ger 

problem lokalt i munnen och den påtagliga förekomsten av munkomplikationer borde prioriteras 

högre av sjuksköterskor. Att vidhålla en god munstatus är viktigt för att förebygga infektioner, 

underlätta ätande och kommunikation (Miller & Kearney, 2001). Inför cytostatikabehandling

rekommenderas också av tandläkare en fokalutredning för att diagnostisera och behandla 

infektioner i tänder och käkar. I utredningen ingår bland annat anamnes, klinisk undersökning,

slemhinnestatus och tandröntgen. Behandlingens syfte är att patienten ska bli infektionsfri i 

tänder och käkar. Målet är att bevara patientens vävnader och funktioner (tänder, slemhinna, 

saliv, tuggning, sväljning och tal) i så god kondition som möjligt (Öhrn & Andersson, 2006, s. 

114). Eftersom problem från munnen har stor inverkan på livskvaliteten krävs både 

munvårdsprotokoll och god utbildning både för patient och för sjuksköterska. Det är av största 

vikt att alla sjuksköterskor har ansvar för att vård och behandling är grundad på evidensbaserad 

kunskap (Miller & Kearney, 2001).
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Uppskattning av munstatus ska göras i ett tidigt skede med en patient då det finns evidens för att 

detta kan hjälpa till att reducera både omfattning och svårighet av eventuella komplikationer. 

Uppskattning av munstatus tenderar att bli subjektiv så validerad jämförelse med ett väl beprövat 

verktyg krävs. Det finns många olika protokoll för detta och det gäller att hitta ett som passar 

verksamheten (Miller & Kearney, 2001). ROAG – Revised Oral Assesment Guide – är ett 

bedömningsinstrument för munnen. Röst, läppar, slemhinna, tunga, tandkött, tänder, saliv och 

sväljning bedöms efter inspektion med munspegel och ficklampa. Munstatus graderas i en skala 

från 1-3 där 1 är frisk eller normal, 2 innebär lätta till måttliga förändringar och 3 allvarliga 

problem (Öhrn & Andersson, 2006, s. 27-29).

I en studie av Miller et al. (2007) förde patienter munvårdsdagbok vilket upplevdes positivt. 

Patienter fick en känsla av att ha egen kontroll över sin mun i en tid när så mycket annat var

utanför deras kontroll. Dagboken var lätt att använda, lätt att följa och lärorik. Många patienter 

fortsatte att föra dagbok även efter studien var avslutad. Patienter lärde sig att upptäcka symtom 

tidigare och rätt åtgärd kunde därför vidtas snabbare. Det är sjuksköterskans roll att förse eller ha 

uppsikt över att patienter med cancer som genomgår cytostatikabehandling får hjälp till självhjälp 

med munnen och de problem som kan uppstå.

Värdet av olika munsköljmedel är att det fuktar och mjukar upp munslemhinnan. Även muntork

eller munswab som används när patienter inte kan använda tandborste stimulerar salivproduktion 

och blodcirkulation i munnen och på så sätt underlätta sväljning. Kommersiella munsköljmedel är 

inte att rekommendera då de kan vara för starka och skapa irritation. Ett flertal studier har visat 

att isoton klorhexidinlösning är bra att skölja munnen med då det har en antibakteriell effekt, 

dock kan det upplevas för starkt av en del patienter eftersom det innehåller en liten del alkohol.  

Användning av saliversättningsmedel före måltid och konversation kan underlätta problem från 

en torr mun (Miller & Kearney, 2001). I vår litteraturstudie framkom att muntorrhet kan försvåra 

ätandet. Bra omvårdnadsinterventioner kan bland annat vara att patienter sköljer sin mun före 

måltid, dricker mycket till maten, tar extra sås för att underlätta sväljning, äter köttgryta istället 

för till exempel rostbiff som är torrare och svårare att svälja (Peregrin, 2006).
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Lokal behandling med lidocain kan lindra smärtan i munnen som uppstår i samband med 

mukosit. Ibland kan smärtan bli så svår att systemisk smärtlindring i form av morfin krävs. En 

omvårdnadsintervention som kan förebygga problem från munnen är att patienten i samband med 

infusion av cytostatika får suga på isbitar 30-90 minuter (Öhrn & Andersson, 2006, s. 111).

Munnen är ett lågprioriterat område inom omvårdnadsarbetet, även om vårdpersonal vet att 

munnen är mycket viktigt för matsmältningssystemet och därför viktig för patientens totala hälsa. 

Sjukvårdspersonal är vanligtvis mer bekymrad över hur maten kommer ut än för hur den kommer 

in men även magen mår bättre om maten bearbetas väl i munnen innan den sväljs (Wårdh, 2007).

Att bibehålla ett gott nutritionsstatus är nu erkänt som en stor del  av cancervård. Kunskap om att 

psykologiska och fysiologiska faktorer påverkar ätandet borde vara väl utvecklad inom cancer-

vård. Vårdpersonal måste ta sig tid att ställa direkta frågor om ätandet och att lyssna för att 

lämpliga åtgärder kan vidtas som till exempel individuella och tillfredsställande matförslag som 

visat sig öka matintaget hos patienter. Näringstillstånd bör bedömas med värdering av BMI, 

viktförlust och eventuella ätandeproblem. För att bedöma näringstillstånd kan verktyg som till 

exempel Subjective Global Assassment (SGA) eller Mini Nutritional Assessment (MNA) 

användas (Socialstyrelsen, 2000).

Vi anser att det är viktigt att en dietist kan fungera som konsult i frågor som rör näring och kost-

behandling till läkare och vårdpersonal. Det är läkaren och sjuksköterskan som ansvarar för att 

den i teamet som kan göra största nyttan kopplas in. Paramedicinska ronder är viktiga och är ett 

komplement till den medicinska ronden och ger mycket information om patientens behov av stöd 

och hjälp. Det skapar nya kontaktvägar vilket förbättrar samarbetet och är ett bra sätt att utnyttja 

olika yrkesgruppers kompetens.

För att underlätta ätandet för patienter med cancer som genomgår cytostatikabehandling förutom 

redan nämnda omvårdnadsinterventioner finns en del generella omvårdnadsåtgärder att vidta. Det 

är viktigt att se över fysiska miljön där patienten äter (Socialstyrelsen, 2005). Vi som 

vårdpersonal måste se över rutiner kring ätandesituationen. Ofta blir patienter sittande på 

sängkanten när maten ska ätas där de också ofta får sin behandling. Om vi bara bär in matbrickan 

och ställer den på sängbordet är det nog få patienter som skulle begära att få gå ut i matsalen eller 
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sitta någon annanstans. Vi måste noga informera patienter att det finns en matsal och där brukar 

måltiderna serveras. Patienter som får cytostatika är eller kommer att bli isolerade på grund av 

sitt låga immunförsvar. Detta gör hela måltidssituationen svårare att påverka eftersom patienten 

är tvingad att äta inne på sitt rum. Det är då extra viktigt att ordna med en bra matplats inne på 

patientsalen och att det finns tillgång till ett bord och en skön stol. Det kan också vara skönt att 

rummet är vädrat före måltid 

Metoddiskussion

Metoden som användes för denna studie var systematisk litteraturöversikt. Syftet med studien var 

att beskriva hur intravenös cytostatikabehandling vid cancersjukdom påverkade patienters ätande.

En grundlig artikelsökning visade att antalet vetenskapliga artiklar i ämnet var begränsat. Vi 

använde oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar och litteraturöversikter. Då vi ville 

fördjupa oss i aktuell kunskap på området passade denna metod vår frågeställning bäst. Enligt 

Stoltz et al. (2004) är systematisk litteraturöversikt bra när forskare vill gå strukturerat och 

systematiskt tillväga för att identifiera relevant litteratur. Eftersom det inte är möjligt att söka 

igenom alla databaser kan relevant och användbar litteratur gå förlorad. I analysen finns två 

litteraturöversikter med. Vi har värderat systematiska litteraturöversikter som viktiga 

kunskapskällor. Att systematiska litteraturöversikter är en bra kunskapskälla bekräftas av

Willman et al. (2006, s. 88) som skriver att bästa tillgängliga bevis inom ett område rimligtvis 

borde finnas i kunskapsöversikter. Samtidigt finns en risk att samma författare och samma 

artiklar kan återkomma i flera litteraturöversikter, detta kan ge ett snedvridet resultat. För att 

förhindra att detta inträffade har vi noga granskat artiklarnas referenser.

För att säkerställa tillförlitligheten och undvika feltolkningar har de analyserade studierna 

kvalitetsgranskats noga enligt kvalitetsgranskningsprotokoll och originaltexten har kontinuerligt 

lästs under arbetets gång. Det bör tas i beaktande att artiklarna kvalitetsgranskades utifrån den 

kunskapsnivå vi i dagsläget besitter inom detta område.

Denna studie har utförts av två författare och studiens trovärdighet har ökat då vi har granskat 

artiklarna oberoende av varandra. Polit och Beck (2004, s. 435) menar att en studies trovärdighet 

ökar om författarna förhåller sig neutrala och objektiva till analysmaterialet vilket vi anser att vi 
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gjort. Vid tre olika seminarietillfällen har studien diskuterats med andra studenter och handledare 

och har utvecklats och förbättrats. Eftersom vi noggrant redogjort hur vi gått tillväga, vilka 

databaser vi sökt i, vilken litteratur som använts samt hur analysen är genomförd är denna 

systematiska litteraturstudie möjlig att upprepa.

Slutsats

Vi anser att denna studie visar att mer forskning inom området är nödvändig för att det ger en 

ökad förståelse för förekomst, svårighet och varaktighet av förändrad smak och lukt, illamående 

och problem från munhålan och hur det påverkar patienters ätande och dagligt liv. Studier med 

hög kvalitet finns men fler kvalitativa studier inom området är dock önskvärt då upplevelser av 

ätandeproblem för patienter inom cancervården inte studerats tillräckligt och troligen också 

undervärderas. I vårt resultat framkom också att många patienter uppgav att de fått för lite 

information om hur cytostatikabehandlingen kan påverka ätandet . Vårdpersonal behöver i ökad 

omfattning läsa vetenskapliga studier och lyfta fram och belysa de evidensbaserade 

omvårdnadsinterventioner för att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet.

Eftersom det fanns få vetenskapliga studier i detta ämne skulle det vara intressant och behövligt 

att fortsätta med en kvalitativ studie gällande dessa patienters problem. 
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Bilaga 1

Tabell 1 Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: Att beskriva hur intravenös cytostatikabehandling vid cancersjukdom påverkar 

patientens ätande 

CINHAL 2008-03-15

Söknr *) Söktermer Antal

ref.

Antal utvalda 

artiklar

1 FT Chemotherapy 10664 0

2 FT Nutrition 6440 0

3 FT Cancer 64730 0

4 1 and 2 and 3 3 1

5 TSH Taste and

Chemotherapy and

Cancer patients

27 0

6 TSH (Taste and

Chemotherapy and

Cancer patients) and

DE taste disorders

8 0

7 TSH Qualitative studies 

and 6

1 1

8 (MH “Neoplasms”) 15811 0

9 ((MH 

“Neoplasms”)) and 

(1 and 2 and 3)

3 0

10 (Taste and

chemotheraphy and

Cancer patients) and

DE “Taste 

disorders”

6 0

11 FT Nausea 693 0

12 FT Vomiting 798 0

13 Cancer patients 8826 0

14 1 and 11 and 12 

and 13

6 3
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning, forts.

PubMed 2008-03-18

Söknr *) Söktermer Antal

ref.

Antal utvalda 

artiklar

15 FT Taste disorders and

cancer and

chemotherapy

57 0

16 FT Nausea and

chemotherapy and

qualitative

40 0

17 FT Taste and cancer 

and chemotherapy 

73 0

18 MSH Antineoplastic 

agents and taste 

threshold and 

tastedisorder/ 

chemically induced 

1 1

*MSH – Mesh termer I databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CINAHL, FT- fritextsökning. 
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Bilaga 2

Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n = 12)

Författare
år
land

Titel Syfte Metod Delta
gare 
(bortf
all)

Resultat Typ/ 
kvalitet

Ballatori, Roila, 
Ruggeri, Betti, 
Sarti, Soru, 
Cruciani, Di 
maio, Andrea, 
Deuson (2007) 
Italien

The impact of 
chemotherapy-
induced nausea and 
vomiting on health-
related quality of 
life 

Att se hur många 
patienter som 
upplever att 
cytostatikainducerat 
illamående och 
kräkning påverkar 
det dagliga livet

Enkätstudie 172
(20)

Trots antiemetika är 
cytostatikainducerat 
illamående vanligt och 
påverkar patientens dagliga 
liv.

Kvantitativ/
Bra

Bergkvist & 
Wengström 
(2005) Sverige

Symptom 
experiences during 
chemotherapy 
treatment- with 
focus on nausea 
and vomiting

Att beskriva 
cancerpatienters 
symptomupplevelser 
med fokus på 
illamående och 
kräkning under 
cytostatika
behandling

Intervju-
studie

9 Upplevelsen av illamående 
och kräkning under 
cytostatika-behandling var ett 
genomgripande problem och 
påverkade livskvalitén 
negativt.

Kvalitativ/ 
Bra

Bernhardson, 
Tishelman & 
Rutqvist (2007)
Sverige

Chemosensory 
changes 
experienced by 
patients undergoing 
chemotherapy: A 
qualitative 
interview study

Hur lukt- och smak-
förändringar under 
cytostatikabehandlin
g påverkar dagligt liv

Intervju-
studie

21
(4)

Lukt- och smakförändringar 
påverkades av el påverkade 
andra symtom som nedsatt 
aptit, illamående och 
munproblem. Biverkningar 
som är svåra att bedöma och 
lindra.

Kvalitativ/ 
Bra

Berteretche, 
Dalix, Cesar 
d’Ornano, 
Bellisle, Khayat 
& Faurion (2003) 
Frankrike

Decreased taste 
sensitivity in cancer 
patients under 
chemotherapy

Att mäta 
smaktrösklar hos 
cancerpatienter under 
cytostatika 
behandling jämfört 
med kontrollgrupp

Experiment-
studie

110
170

Smaktrösklarna hos 
cancerpatienter var signifikant 
högre än hos kontrollgruppen.

Kvantitativ/
Medel

Borbasi , 
Cameron, 
Quested, Olver & 
Evans (2002) 
Australien

More than a sore 
mouth: Patients 
experience of oral 
mucositis

Att beskriva 
patienters upplevelse 
av 
cytostatikainducerad 
mukosit

Intervju-
studie

12
(6)

 Effekterna av mukosit är vida 
spridd och har en märkbar 
effekt på patienternas 
psykologiska välbefinnande.

Kvalitativ/ 
Bra

Cheng (2006) 
Kina

Oral mucositis, 
dysfunction, and 
distress in patients 
undergoing cancer 
theraphy

Undersöka patienters 
orala dysfunktion i 
relation till mukosit

Enkät-
studie

88 Intensiteten och obehaget för 
patienter med 
cytostatikainducerad mukosit 
var ganska stor från 
patientens perspektiv.

Kvantitativ/
Bra
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Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n = 12), forts.

Författare
år
land

Titel Syfte Metod Delta
gare 
(bortf
all)

Resultat Typ/ 
kvalitet

Hickock, Roscoe 
& Morrow (2001) 
USA

The role of patients 
expectations in the 
development of 
anticipatory nausea 
related to 
chemotherapy for 
cancer

Att redogöra för 
förhållandet mellan 
patienters 
förväntning före 
behandling  av att 
utveckla illamående 
och  förekomsten av 
illamående före den 
tredje kuren

Enkät-
studie

 70
(7)

Ett förväntat illamående ledde 
I de flesta fall till ett ökat 
illamående.

Kvantitativ/
Bra

Grant & Kravitz 
(2000)  Kanada 

Symptoms and 
their impact on 
nutrition

Att fastställa 
riktlinjer och 
behandlings 
strategier för symtom 
som påverkar 
nutritionsstatus hos 
patienter med cancer

Litteratur
översikt

Det är möjligt att minska 
inverkan av symtom på 
nutritions status med effektiva 
behandlingsstrategier, 
nutritionsriktlinjer och 
interventioner.

Litteraturöv
ersikt

Mc Grath (2002) 
Australien

Reflections on 
nutritional issues 
associated with 
cancer therapy

Att beskriva och visa 
på vikten av problem 
associerade till 
nutrition för patienter 
med hematologisk 
cancer sjukdom

Intervju-
studie

22
10

 Livskvalitèn påverkades 
bland annat av förlust av 
smak känslomässig oro,stress 
och att njutningen som är 
associerad till matsituationen 
går förlorad.

Kvalitativ/ 
Bra

Scully, Sonis & 
Diz (2005) 
England

Oral mucositis Att sammanställa 
kliniska tecken, 
förekomst, diagnos, 
komplikationer, 
patogenes profylax 
och behandling av 
mukosit

Litteratur
översikt

Trots många försök att 
förebygga och behandla 
mukosit fanns endast ett fåtal 
till viss del fungerande sätt.

Litteraturöv
ersikt

Wickham, 
Rehewaldt, Kefer, 
Sott, Abbas, 
Glynn-Tucker, 
Potter & 
Blendowski 
(1998) USA

Taste changes 
experienced by 
patients receiving 
chemotherapy

Att kartlägga effekter 
på livskvalité som är 
associerade med 
smakförändringar 
efter cytostatika

Enkät-
studie

284 Smakförändringar är vanliga 
och associerade till försämrad 
livskvalité.

Kvantitativ/
Bra

Öhrn & Sjödén 
(2003) Sverige

Experiences of oral 
care in patients 
with 
haematological 
malignancies or 
head and neck 
cancer

Att undersöka 
patienters erfarenhet 
av information om 
munvård och 
munkomplikationer,u
ndersökning av 
munhåla och förmåga 
att äta och dricka 
under 
cancerbehandling

Enkät- och
Intervjstudie

52
(9)

Orala symptom är kopplade 
till hälsorelaterad livskvalité.

Kvantitativ/
Bra
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