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Abstrakt  

Cytostatika är en vanlig behandlingsmetod vid cancersjukdom där syftet kan vara 

kurativt, adjuvant eller palliativt. Behandlingen medför en rad olika biverkningar 

som till stor del kan påverka patientens dagliga liv. Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva kvinnors upplevelser av cytostatika-relaterade biverkningar och hur 

dessa biverkningar påverkade deras dagliga liv. 13 vetenskapliga artiklar låg till 

grund för studien och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med en 

manifest ansats. Analysen resulterade i åtta innehållsområden med tillhörande 

kategorier som beskriver upplevelser relaterade till en specifik biverkning. 

Innehållsområdena var Illamående och kräkningar, Fatigue, Alopecia, Kognitiva 

förändringar, Kemosensoriska förändringar, Sköra slemhinnor, Klimakteriebesvär 

och Minskad sexuell lust. Vi anser att denna studie kan ligga till grund för 

sjukvårdspersonal i deras dagliga arbete och ge ytterligare kunskap och förståelse 

för hur varje biverkning kan upplevas. Studien kan också vara relevant för kvinnor 

och deras familjer som stöd, och att ge information om hur det kan upplevas och ge 

dem en känsla av att de inte är ensam som går igenom dessa problem. 

 

Nyckelord: Cytostatika, cytostatikabehandling, biverkningar, upplevelser, 

kvinnor, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys  
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År 2014 fick över 60 000 människor i Sverige ett cancerbesked. Denna siffra antas öka de 

kommande åren, dels på grund av ökad folkmängd men även för att sjukvården blir bättre vad 

gäller upptäckt och screening av cancer (Zedenius, 2016). Cytostatika är en vanlig 

behandlingsmetod som kan innebära påfrestande konsekvenser för personen och dennes 

dagliga liv. 

 

La Cour, Nordell och Josephson (2009) beskriver att en cancerdiagnos kan innebära stora 

förändringar i det dagliga livet, till exempel möjligheterna att ta hand om sig själv, att sova, 

äta och sköta sin personliga hygien. McCarthy, Andrews och Hegarty (2015) beskriver hur 

stor påverkan både cancerdiagnosen och behandlingen har på familjen. Då en person drabbas 

av cancer och måste genomgå behandling för detta så är det inte bara denne som drabbas. För 

anhöriga så gäller det att först förstå och hantera chocken som kommer med diagnosen för att 

sedan kunna stödja personen under behandling och sjukdomstid. Anhöriga kan uppleva rädsla 

för att inte orka med situationen känslomässigt då de känner att de måste vara starka för den 

cancerdrabbade. Många söker information för att förstå vad som hänt, vad som händer nu och 

vad som kommer att hända i framtiden.  

 

Cancersjukdomen i sig är inte det enda som kan vara plågsamt för patienten utan de varierade 

metoder som används för att behandla sjukdomen inverkar också på patientens välbefinnande 

(Abbey, 1996). De vanligaste behandlingsmetoderna för cancersjukdom är kirurgi, strålning 

och läkemedel. Det är dock vanligt att patienten får en kombinerad behandlingsplan, till 

exempel kirurgi och läkemedel. Läkemedel som främst ges vid cancerbehandling är 

hormonpåverkande preparat samt cellhämmande läkemedel, så kallad cytostatika (Sveriges 

beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2001, s.7).  

 

Enligt SBU (2001, s.7) är cytostatika ett samlingsnamn för en mängd olika 

läkemedelssubstanser som används för att eliminera tumörceller alternativt att bromsa 

tumörtillväxten. Cancerfonden (2014) beskriver att administreringen av cytostatika oftast ges 

intravenöst (direkt i blodet) som en infusion eller injektion. Patienten får oftast en 

injektionsport, en så kallad port-a-cath, inopererad under huden inför behandlingen eftersom 

det är viktigt att tillgången till blodbanan är säker. Cytostatika kan även ges lokalt, exempelvis 

i urinblåsan eller i bukhålan. Enligt SBU (2001, s.8) kan cytostatika ges med tre olika syften, 

kurativt (botande), adjuvant (riktat) eller palliativt (lindrande). Vanligt är att patienten får 

behandling under ungefär sex månaders tid. Under denna tidsperiod så genomgår patienten ett 
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flertal kurer som vanligvist är varannan till var fjärde vecka. Behandlingstiden är dock 

individuell beroende på orsaken och i vilket syfte behandlingen ges. Enligt Arantzamendi och 

Kearney (2004) anses starten och avslutandet av behandlingen vara det som är mest jobbigt 

för patienten. Detta för att de i början av behandlingen inte vet vad som väntar dem och vid 

avslutande av behandlingen kan de förlora känslan av säkerhet som de känt under 

behandlingens gång. 

 

Behandlingen kan medföra en rad oönskade biverkningar. Detta på grund av att normala friska 

celler i kroppen också påverkas av cytostatikan. Detta gäller främst celler som har en snabb 

cellomsättning som exempelvis celler som gör att håret växer och blodkroppar bildas. Även i 

tarmen och i munnens slemhinnor är cellomsättningen stor. De friska normala cellerna i 

kroppen har dock en bra förmåga till återhämtning vilket innebär att de biverkningar som kan 

uppkomma i samband med cytostatikabehandling delvis eller helt försvinner när behandlingen 

avslutas. Vanliga biverkningar av cytostatika är håravfall (alopecia), illamående, kräkning, 

trötthet (fatigue), dålig aptit, sköra slemhinnor, anemi, infektionskänslighet, blödning, 

försämrad fruktsamhet, sterilitet samt minskad sexuell lust (Cancerfonden, 2014). Beisecker, 

Cook, Ashworth, Hayes, Brecheisen, Helmig och Selenke (1997) tar upp ytterligare 

biverkningar som emotionella problem, nagelproblem, viktuppgång och klimakteriebesvär. 

 

Enligt Colagiuri, Dhillon, Butow, Jansen, Cox och Jacquet (2013) drabbas ett flertal av de 

patienter som får cytostatikabehandling av negativa biverkningar. Colagiuri et al. (2013) 

menar att illamående och trötthet är de biverkningar som tär mest på patienten medan Van den 

Hurk, Mols, Vingerhoets och Breed (2010) menar att alopecia är den mest plågsamma 

biverkningen. De beskriver att kroppsuppfattningen kan påverkas negativt och att håret har en 

stor betydelse för vårt utseende och individualitet. Håret avspeglar en människas identitet och 

personlighet och det spelar stor roll i känslan av att känna sig attraktiv och feminin som 

kvinna. Lemieux, Maunsell och Provencher (2007) beskriver att kvinnor till och med har 

vägrat att genomgå cytostatikabehandling på grund av risken för håravfall. Enligt Lavin och 

Cash (2001) har utseendet stor betydelse för människans psykiska mående och hur de fungerar 

i relation till andra. Can, Demir, Erol och Aydiner (2013) menar att eftersom alopecia är en 

synlig biverkning så påminns patienten hela tiden om sin cancersjukdom. 

 

Att genomgå cytostatikabehandling kan upplevas som psykiskt jobbigt för patienten 

(Arantzamendi och Kearney, 2004). De biverkningar som kan uppkomma av behandlingen 
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ger en negativ påverkan på både det fysiska och psykiska välmåendet hos patienten (Bayram, 

Durna och Akin, 2014). Prouse (2010) beskriver att patienterna anser att det är viktigt att få 

information vad gäller risker, fördelar och väntade effekter av behandlingen. Det är 

nödvändigt från sjukvårdspersonalens sida att utbilda och informera patienter om cytostatika, 

dess biverkningar. Detta kan hjälpa patienterna att hantera den nya situationen och de 

biverkningar som behandlingen kan komma att medföra.(Armatzamendi & Kearny, 2004; 

Fee-Schroeder, Howell, Kokal, Bjornsen, Christensen, Hathaway & Vickers, 2013). 

Efter en genomgång av litteraturen kunde vi se att det fanns en hel del forskning om patienters 

upplevelser av en enskilda specifika cytostatika-relaterade biverkningar. Vi fann dock en brist 

på vetenskapliga studier med bred ansats som beskrev upplevelser av olika biverkningar i en 

studie. Det är rimligt att anta att en person som behandlas med cytostatika inte upplever en 

biverkning åt gången utan de olika biverkningarna bildar en helhet av upplevelser som 

påverkar det dagliga livet.  Detta motiverade oss till att studera ämnet ytterligare för att få en 

bättre helhetsbild av hur det kan upplevas av att genomgå en cytostatikabehandling och hur 

biverkningarna kan påverka patientens dagliga liv. Det fanns en hel del forskning om alopecia 

och Can et al. (2013) kom i sin studie fram till att mäns kroppsuppfattning inte påverkas lika 

mycket som kvinnors kroppsuppfattning vad gäller denna biverkning. Studien visade även att 

kvinnor som har total alopecia har generellt sämre välmående än män med också total 

alopecia. Detta motiverade oss till att enbart titta på upplevelser ur ett kvinnoperspektiv. Mot 

denna bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva kvinnors upplevelser av 

cytostatika-relaterade biverkningar och hur dessa biverkningar påverkade deras dagliga liv. 

 

Metod 

Studiens syfte var att sammanställa kunskap om kvinnors upplevelser av cytostatika-

relaterade biverkningar och för att besvara syftet var det lämpligt att använda sig av kvalitativ 

metod (Polit och Beck, 2012, s. 532). Den inhämtade datan var i form resultat från 

intervjustudier och skriven i berättande form. Kvalitativ innehållsanalys användes i 

analysprocessen eftersom den inhämtade datan var kvalitativ och i beskrivande och berättande 

form. Polit och Beck (2012, s. 564) beskriver att kvalitativ innehållsanalys används för att 

fånga innehållet i data som är beskrivande text och att identifiera framträdande teman och 

mönster bland dessa. 
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Litteratursökning och kvalitetsgranskning  

En systematisk litteratursökning gjordes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som 

svarade mot vårt syfte. Sökningen genomfördes i Chinal och Pubmed som är två olika 

bibliografiska referensdatabaser. Dessa referensdatabaser är enligt Backman (2008, s.193) 

inriktade på hälso- och vårdvetenskap samt medicin. Vi använde Svenska MesH-termer som 

hjälpmedel för att hitta relevanta och användbara sökord. De sökord vi använde var: 

chemotherapy, chemotherapy treatment, cytostatic, antineoplastic agents, experience, daily 

life, quality of life, cancer, qualitive, alopecia och women. För att bredda och avgränsa 

sökningen kombinerades sökorden med de booleska sökoperatörerna AND, OR och NOT 

(Willman, Stoltz och Bathsevani, 2011, s.73). Vi började med att göra en bred och generell 

sökning för att inte förlora någon relevant artikel. Genom detta fick vi även en bild av vilka 

biverkningar som togs upp i artiklarna. Efter detta sökte vi på enskilda specifika biverkningar 

för att få fram mer upplevelser om varje biverkning. Dessvärre hittade vi ingen ytterligare 

forskning på biverkningarna illamående/kräkningar, fatigue, kognitiva förändringar eller 

minskad sexuell lust. De inkluderade studierna som handlade om dessa biverkningar fann vi 

redan i den generella sökningen. Därför redovisas endast alopecia i tabell 1 då det var den 

enda biverkningen där vi kunde hitta ytterligare studier. Inklusionskriterierna för studien var 

kvinnor som drabbats av cancer och som behandlades med cytostatika samt att artiklarna var 

kvalitativa. Exklusionskiterier för studien var barn samt kvinnor som behandlades i palliativt 

syfte (se tabell 1). Totalt så inkluderades 13 vetenskapliga artiklar vilka presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva kvinnors upplevelser av cytostatika-relaterade biverkningar och 

hur dessa biverkningar påverkade deras dagliga liv. 

Begränsningar: peer reviewed, engelska, 2006-2016, full text 

Cinahl 2016-09-12 

Söknr Sökord *) Antal träffar Antal valda 

S1 Chemotherapy FT 14’684 
 

S2 chemotherapy treatment FT 1’651 
 

S3 Cytostatic FT 76 
 

S4 Antineoplastic agents MeSh 14’981 
 

S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4 
 

24’618 
 

S6 Experience FT 153’303 
 

S7 daily life FT 4’879 
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Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning 

Söknr Sökord *) Antal träffar Antal valda 

S8 quality of life MeSh 72’976 
 

S9 S6 OR S7 OR S8 
 

221’395 
 

S10 Cancer FT 154’549 
 

S11 Qualitative FT 78’743 
 

S12 S5 AND S9 AND S10 AND S11 
 

137 
 

S13  S12 NOT children NOT palliative 
 

119 10 

S14   Alopecia MeSh 1’284 
 

S15 Women FT 185’326 
 

S16 S5 AND S14 AND S15 
 

26 2 

Pubmed 2016-09-13 

Söknr Sökord *) Antal träffar Antal valda 

S1 Chemotherapy FT 36891 
 

S2 chemotherapy treatment FT 360940 
 

S3 Cytostatic FT 1083 
 

S4 Antineoplastic agents MeSh 58609 
 

S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4 
 

384308 
 

S6 Experience FT 79890 
 

S7 daily life FT 13820 
 

S8 quality of life MeSh 62554 
 

S9 S6 OR S7 OR S8 
 

144559 
 

S10 Cancer FT 525171 
 

S11 Qualitative FT 36552 
 

S12 S5 AND S9 AND S10 AND S11 
 

431 
 

S13 S12 NOT children NOT palliative 
 

74 1 

* FT – sökning med fritext, MeSh - sökning med MeSh-termer 
 

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett kvalitativt granskningsprotokoll 

enligt Willman et al. (2011, s. 171) Vid utförandet av granskningen har de enskilda studiernas 

delar av forskningsprocessen värderats och bedömts. Granskningen gjordes till en början 

enskilt för att sedan sammanställas och se om författarna fick samma kvalitet. Varje enskild 
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studie fick en slutlig poängsumma som sedan räknades om i procent som gjorde det möjligt 

att bedöma studiens kvalitet. Låg kvalitet, 60-69 %, medel kvalitet, 70-79 % och hög kvalitet, 

80-100% (Willman et al. 2011, s. 96). De inkluderade studierna varierande mellan medel och 

hög kvalitet vilket ses i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=13)  

Författare/År/Land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Archibald, S., Lemieux, 

S., Byers, S., Tamylin, 

K., & Worth, J. 
2006, Kanada 

Kvalitativ 30 

kvinnor 
Semi-strukturerade 

intervjuer. 
 
Tematisk 

analysmetod 

 

Kvinnor som behandlades med cytostatika 

kom in i klimakteriet tidigare än väntat. Detta 

påverkade kvinnornas sexualliv och självbild. 

 

Medel 

Beaver, K., 

Williamson, S., & 

Briggs, J. 
2015, England 

Kvalitativ 20 

kvinnor 
Intervjuer 

 

manifest 

innehållsanalys 
 

Kvinnor som behandlades med cytostatika 

upplevde en övergång från att vara frisk till 

sjuk. De upplevde en förlust av sin identitet.  

 

Hög 

Bergkvist, K., & 

Wengström, Y., 
2006, Sverige 

Kvalitativ 9 kvinnor Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Kvinnor som behandlades med cytostatika 

upplevde illamåendet som hemskt och de 

hade svårt att få i sig mat och dryck.  

 

Medel 

Bernhardson, B-M., 

Tishelman, C., & 

Rutqvist, L. 
2006, Sverige 

Kvalitativ 21 (14 

kvinnor/7 

män) 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Många upplevde stora förändringar av 

smaker och lukter som gjorde att de var 

tvungen att ändra sina matvanor. Även 

platser undveks där en obehaglig lukt kunde 

förekomma.  

 

Medel 

Hilton, S., Hunt, K., 

Emslie, C., Salinas., & 

Ziebland, S. 
2007, Storbritannien 

Kvalitativ 19 (11 

män/8 

kvinnor) 

Narrativa 

intervjuer. 

 

Narrativ analys 

Kvinnorna upplevde det jobbigare än män att 

förlora håret på huvudet och i ansiktet, medan 

män upplever det jobbigare att förlora håret 

på kroppen. Kvinnorna beskrev att de blev 

uppmuntrade att dölja sitt håravfall. 

 

Medel 

Jayde, V., Boughton, 

M., & Blomfield, P. 
2013, Australien 

Kvalitativ 13 

kvinnor 
Intervjuer 

 

fenomenologisk 

analysmetod 

Kvinnorna beskrev att alopecia upplevdes 

som något hemskt. De kände att de förlorade 

sig själv, fick en förändrad kroppsbild och 

var en ständig påminnelse om deras sjukdom. 

 

Hög 

Klaeson, K., Sandell., 

& Berterö, C.M. 
2010, Sverige 

Kvalitativ 12 

kvinnor 
Grupp-intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnorna beskrev att de fick ett förändrat 

sexualliv på grund av 

cytostatikabehandlingen. De kände att det 

påverkade deras roll som kvinna och 

samlaget upplevdes inte som förut. 

 

Medel 

Kuo, C., Liang, S., 

Tray, S., & Wang, T. 
2015, Taiwan 

Kvalitativ 17 

Kvinnor 
Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Författarna har i studien identifierat fyra olika 

teman som kvinnor med bröstcancer tog upp 

gällande cytostatika. De fann att resultatet 

tydde på att många förändringar i 

självhanteringen över hur de skulle hantera 

de symtom som uppkom. 

 

Medel 
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Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=13)  

Författare/År/Land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Myers, J. 
2012, 

Kvalitativ 18 

kvinnor 
Semi-strukturerade 

intervjuer, 

deskriptiv 

 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Artikeln handlade om kvinnors upplevelser 

av kognitiva förändringar på grund av 

cytostatikabehandling vid bröstcancer. 

Kvinnorna beskrev att de hade problem med 

minnet, koncentrationen, trötthet, 

sömnsvårigheter och balans. De kognitiva 

förändringarna upplevdes som skrämmande 

och något de inte var förberedda på. 

 

Hög 

Salihah, N., Mazlan, 

N., & Lin Lua, P., 
2016, Malaysia 

Kvalitativ 13 

kvinnor 
Semi-strukturerade 

intervjuer/ 

deskriptiv 

 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Kvinnorna upplevde illamåendet som 

stressande och det påverkade många delar av 

livet. Det påverkade bland annat matintaget, 

det emotionella och det fysiska.  

 

Hög 

Spichiger, E., Rieder, 

E., Müller-Förhlich, 

C., & Kesselring., A. 
2011, Schweiz 

Kvalitativ 19 (11 

kvinnor/8 

män) 

Intervjuer 

 

Grounded theory 

Patienter upplever trötthet på olika sätt. 

Tröttheten som är orsakad av 

cytostatikabehandlingen kan upplevas som 

något ut över det vanliga och att vila hjälper 

inte.  

 

Hög 

Wu, H., & McSweeny, 

M. 
2006, USA 

Kvalitativ 10 

kvinnor 
Intervjuer 

 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Kvinnorna beskrev att tröttheten var så 

mycket mer än normal trötthet, den kom från 

ingenstans och de visste inte hur de skulle 

hantera den. 

 

Medel 

Zannini, L., 

Verderame, F., 

Cucchiaria, G., Alba, 

A., & Ferrara, M,. 
2012, Italien 

Kvalitativ 20 

kvinnor 
Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Interpretative 

Fenomenologisk 

innehållsanalys 

(IPA) 

Kvinnorna upplevde att även fast alopecia är 

en förväntad biverkning av cytostatika så 

upplevs detta som traumatiskt. Det är en 

utmaning för femininiteten hos kvinnorna. 

Peruk ansågs av många kvinnor som 

hjälpsamt. 

 

Medel 

 

Analys 

Författarna har utfört analysen utifrån en manifest ansats vilket innebär att arbeta textnära och 

att det som står i texten är det texten förmedlar (Graneheim och Lundman, 2004). De 

vetenskapliga studierna lästes igenom ett flertal gånger och de beskrivna resultaten har 

behandlats som en text som brutits ner till textenheter. Detta innefattade ord, meningar eller 

hela stycken som hade likande innehåll och sammanhang och som svarade mot studiens syfte. 

För att enklare kunna hantera textenheterna översattes och kondenserades de vilket innebar att 

de kortades ner i textform men fortfarande förmedlade kärnan i innehållet. De kondenserade 

textenheterna kodades genom numrering för att kunna spåras tillbaka till ursprungskällan. I en 

första gruppering av innehållet delades textenheterna in i olika innehållsområden - content 

areas, ett innehållsområde för varje biverkning (Graneheim och Lundman, 2004). I nästa steg 
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kategoriserades innehållet inom varje innehållsområde stegvis i tre till fyra steg beroende på 

mängden data. Detta gjordes till dess vi nått en abstraktionsnivå där kategorierna beskrev 

specifika upplevelser och påverkan på det dagliga livet i relation till upplevelsen. En del 

textenheter var svåra att kategorisera men Graneheim och Lundman (2004) tar upp vikten av 

att inte exkludera data som svarar mot syftet vilket vi inte heller gjorde. Alla delar av 

analysprocessen genomfördes av författarna tillsammans. 

 

Resultat  

Analysen av studierna presenteras i åtta innehållsområden med tillhörande kategorier som 

beskriver upplevelser relaterade till en specifik biverkan. I den förklarande brödtexten 

beskrivs också hur upplevelserna påverkar det dagliga livet (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt av innehållsområden (n=8) och tillhörande kategorier (n=16) 

Innehållsområden Kategorier 

Illamående och kräkningar Starkt illamående som inte försvinner 

Orkeslöshet vid illamående 

Generell trötthet – Fatigue Hemskt, outhärdligt och överväldigande 

Håravfall Att förlora sitt friska själv 

Att vilja skydda andra från sorg och pinsamhet 

Att håravfallet är som en barriär till sociala 

interaktioner 

Att ha svårt att acceptera håravfallet 

Kognitiva förändringar Skrämmande och osannolik minnesförlust 

Svårt att fokusera och koncentrera sig 

Kemosensoriska förändringar Förändrat smaksinne 

Förändrat luktsinne 

Att mat är ett hinder 

Sköra slemhinnor Smärta vid samlag 

Otrevliga förändringar i munnen 

Klimakteriebesvär Att känna sig äldre än vad de är 

Minskad sexuell lust Förlust av ett sexualliv 
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Illamående och kräkningar  

Starkt illamående som inte försvinner  

Att vara konstant illamående upplevdes som ett hemskt obehag i kroppen.  Det försvann 

aldrig och kräkningarna kunde pågå i flera dagar (Salihah, Mazlan, Lin Lua, 2016; Bergkvist 

& Wengström, 2006). Salihah et al. (2016) beskrev att illamåendet kändes hela vägen upp i 

halsen och kvinnorna i studien upplevde att de fortsatte att kräkas fast än de ingenting hade 

kvar. De kunde uppleva de svårt att kräkas men en lättnad efteråt men det kunde även orsaka 

ytterligare illamående. En kvinna beskrev illamåendet på följande sätt:  

   
It’s like having a hangover and being strapped on to a roller-coaster… and you can’t get away; it 

won’t go away, it’s so powerful (Bergkvist & Wengström, 2006). 
 

Illamåendet och kräkningarna gjorde det svårt att få i sig mat och dryck (Salihah et al., 2016; 

Bergkvist och Wengström, 2006). Allt som de stoppade i sig kräktes de upp och känslan av 

hunger kvarstod (Salihah et al., 2016). Det var ett problem att bara känna lukten av mat 

(Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2007). Att få behandling med cytostatika upplevdes 

som jobbigt då kvinnorna hade stora problem med att få i sig en enkel måltid. Ibland kunde 

det gå upp till en vecka innan kvinnorna kunde äta igen (Salihah et al., 2016). En kvinna 

upplevde illamåendet på följande sätt: 

 
I didn’t feel like eating anything exept for porridge. It was like being pregnant, I can’t look at 

most foods, I felt nauseous… (Salihah et al., 2016) 
 

Illamående och kräkningar orsakade smärta i buken och musklerna var under hårt tryck då 

kvinnorna kräktes. Det gav en känsla av att magen var uppskakad (Salihah et al., 2016). 

Kvinnorna upplevde sig ha en dålig mage och att det inte blev bättre (Bergkvist & 

Wengström, 2006).  

 

Orkeslöshet vid illamående 

Illamåendet och kräkningarna resulterade i en hemsk trötthet och en oförmåga till att röra sig. 

Kvinnorna hade svårt att sova om nätterna då illamåendet var närvarande. Att inte kunna 

utföra dagliga aktiviteter som tidigare var stressande och framkallade en känsla av upprördhet. 

Vardagliga sysslor som hushållsarbete var för ansträngande för att orka med och kvinnorna 

behövde hjälp av sina anhöriga med matlagning och servering av mat (Salihah et al., 2016) 

 
After chemotherapy, I felt sick, I coudn’t afford to move around much, I coudn’t do all the 

housework, even my mum helped me cook (Salihah et al., 2016). 
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Kvinnorna upplevde att de blev känslosamma och förargade över det pågående illamåendet 

och de kände att de inte orkade något mer (Bergkvist och Wengström, 2006; Salihah, et al., 

2016). En kvinna beskrev det så här: 

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

tried to count how long I would be having this treatment, what would it be like with six 

treatments? How long would I feel nauseous and I felt that I couln’t feel sick for that long… 

(Bergkvist & Wengström, 2006) 
 

Generell trötthet - Fatigue 

Hemskt, outhärdligt och överväldigande  

Tröttheten ansågs av kvinnorna vara något utöver det vanliga, att det var så mycket mer än att 

bara vara trött. Det var hemskt och överväldigande och det gick inte över. Det kunde komma 

hastigt helt utan anledning och de liknande tröttheten med att känna sig drogad. En kvinna 

beskrev tröttheten som att inte ens orka trycka på fjärrkontrollen (Wu & McSweeney 2006). 

Tröttheten upplevdes som en tyngdhet i kroppen och de kunde känna ett tryck över 

ögonlocken. Det var väldigt besvärligt, irriterande och rent utav outhärdligt och många av 

kvinnorna kände sig begränsade (Spichiger, Rieder, Müller-Fröhlich, Kesselring, 2011). En 

kvinna beskrev tröttheten med en liknelse: 

 
The only feeling I can equate it with is when my children were little and I would work a full time 

job and come home and do the house things, go to bed tired and start it all over again… that’s the 

way I would describe it. You’re just always tired (Wu och McSweeney 2006). 
 

Trots en god nattsömn eller en lång tupplur kvarstod tröttheten (Wu & McSweeney 2006). De 

upplevde att kroppen konstant skrek efter sömn men att vila inte hjälpte (Spichiger et al., 

2011). Det var helt enkelt svårt att återhämta sig (Bergkvist & Wengström, 2006). Tröttheten 

gjorde att kvinnorna hade ett stort behov av sömn. De kände sig tvungna att ligga ner och 

sova och de var framför allt tröttare på eftermiddagen och kvällen. (Spichiger et al., 2011; Wu 

& McSweeney 2006). Kvinnorna upplevde en rädsla att somna på nätterna för att de var rädd 

att inte vakna upp. De hade många sömnlösa nätter och på grund av detta så sov de bättre 

under dagtid (Wu & McSweeney 2006). 

 

Tröttheten var så stark och kvinnorna upplevde att kroppen inte längre var som den brukade 

och det kändes som att det var någon som hade attackerat den (Wu & McSweeney 2006). 

Tröttheten resulterade i att kvinnorna inte kunde fortsätta med sina dagliga aktiviteter. Att 

utföra vanliga sysslor i hemmet, såsom att klippa gräsmattan gick inte längre att utföra utan 

att vila med jämna mellanrum (Spichiger et al., 2011). Hushållsarbetet var svårt att utföra då 
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kvinnorna upplevde sig ha förlorat energin (Kuo, Liang, Tsay, Wang & Cheng 2015). Det 

fanns ingen energi till matlagning trots att magen skrek efter mat. Och om de fick maten 

serverad var det ett problem att ens orka tugga maten (Wu & McSweeney, 2006). Det var 

svårt för kvinnorna att överlåta hushållsarbetet till andra då kvinnorna var vana att utföra 

arbetet själv. Tröttheten gjorde att kvinnorna var tvungna att arbeta i ett lugnare tempo och ta 

många pauser. Att kunna förbli lika aktiv och tränad som de var innan behandlingen var inte 

möjligt för kvinnorna (Spichiger et al., 2011). En kvinna beskrev vad hon kände om att inte 

längre klara saker själv på följande sätt:  

   
The neighbor offered to iron (laundry). I said: ‘No, not for these few things. I’ll do it myself.’ I 

should probably not have done so much. But it’s impossible for me, you know. I’m the housewife 

and used to working (Spichiger et al., 2011). 
 

Att träffa andra människor gjorde att kvinnorna blev trötta och det beskrevs som att “gå in i 

väggen” (Myers, 2012). Kvinnorna beskrev det som hemskt att de inte ens orkade kliva upp 

och gå till badrummet. Det upplevdes nedslående att inte ens orka borsta tänderna. Även 

orken att köra bil försvann i samband med behandlingen enligt Wu och McSweeney (2006) 

och det var inte längre möjligt att vänta vid busshållplatsen för att ta bussen till sjukhuset då 

de inte orkade det. De var istället tvungna att åka taxi (Bergkvist & Wengström, 2006). En 

kvinna beskrev förlusten av bilkörning så här: 

 
And now a lot of times when I go out, I let my kids drive me around and hat really bothers me… It 

makes me feel like I’m losing part of my identity. And that’s not fun. So now I know how elderly 

feel when they say I can’t get up and drive anymore (Wu & McSweeny, 2006). 
 

Kvinnorna upplevde sig inte ha någon energi på grund av behandlingen. De kände att de var 

trötta och att de inte orkade göra någonting vilket gjorde kvinnorna deprimerade (Spichiger et 

al., 2011; Wu & McSweeney 2006). Bristen på energi var något nytt för kvinnorna och det 

gjorde att de kände sig svaga och de fick känslan av att inte kunna röra sig (Bergkvist och 

Wengström, 2006; Wu & McSweeney 2006). Att vilja saker men att inte orka utföra de 

framkallade känslor som aggression och frustration. Sinnet sa en sak men kroppen orkade 

inte. Kvinnorna kände “jag kan inte” och de var besvikna på sin kropp (Wu & McSweeney 

2006). En mamma beskrev hur utmattande hennes livssituation var på följande sätt: 

 
I have to go home and be mum and try and put a smile on my face and, you know, wipe bottoms 

or, you know, whatever… and you just don’t want to. You do want to; you want to be mum, but it’s 

so exhausting (Beaver, Williamson & Briggs 2015). 
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Håravfall - Alopecia 

Att förlora sitt friska själv 

Kvinnorna upplevde vid håravfallet att deras identitet omvandlades till en cancerpatient 

(Hilton, Hunt Emslie, Salinas & Ziebland, 2007). Deras utseende reflekterade inte längre den 

de var (Jayde, Boughton & Blomfield, 2013). Det var svårt att känna igen sig i spegeln och de 

visste inte hur de skulle identifiera sig (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011; Zannini, 

Verderame, Cucchiara, Zinna, Alba & Fererra 2012). Det upplevdes traumatiskt och 

kvinnorna tyckte att de såg hemska ut. En kvinna beskrev trauma över att se ut som en 

utomjording. Kroppen och ansiktet upplevdes främmande och det var svårt att uthärda att se 

på sig själv. Att se sig själv i spegeln var chockerande. Håret hade en större betydelse än vad 

de hade kunnat tänka sig och de såg håravfallet som en symbol för en förändrad livssituation 

(Jayde et al., 2013). 

 
No hair. No eyelashes, no hair on your arms or your legs. No fanny hair, no hair anywhere. 

You’re just this white, white moon face… (Jayde et al., 2013) 
 

Att tappa håret kändes som att bli berövad sin femininet. De upplevde sig inte längre som en 

kvinna (Zannini et al., 2012; Jayde et al., 2013). Håravfallet upplevdes som ett hårt slag mot 

deras självförtroende och självkänsla. Deras självbild förändrades till de negativa. Kvinnorna 

kämpade hela tiden med förlusten av sitt tidigare jag och det var en kamp att försöka behålla 

sig själv (Jayde et al., 2013). De ville inte se ut som det gjorde, de ville ha tillbaka sitt hår och 

bli sig själv igen (Hilton et al., 2007). Genom att bära peruk fick kvinnorna hjälp att bibehålla 

en liten känsla av identitet och det gjorde dem även mer självsäkra. Att förlora håret fick 

kvinnorna att må dåligt. (Zannini et al., 2012).  

 
I wanted headwear that looked like a fashion item - not a necessity: something that reflected me, 

not my medical condition (Jayde et al., 2013). 
 

Att vilja skydda andra från sorg och pinsamhet  

I Jayde et al. (2013) och Zannini, et al. (2012) studie framkom det att kvinnorna bar peruk för 

att andras skull, inte sin egen. De ville skydda sina anhöriga från sorg och även undvika att 

orsaka pinsamhet hos andra. Zannini et al. (2012) menar att kvinnorna upplevde sina 

anhörigas sorg som värre än sin egen sorg. De var bekymrade över hur de skulle undvika 

medlidande och omtanke från andra. De var enligt Jayde et al. (2013) väldigt mån om att 

respektera andras känslor och det framkom att det gällde speciellt barns känslor. När de 

hämtade sina barn på skolan så kände de att de var tvungna att dölja sitt håravfall för att 

barnen skämdes över dem. En kvinna beskrev att hennes barn blev mobbad i skolan på grund 
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av hennes mammas avsaknad av hår. I Zannini et al. (2012) och Jayde et al. (2013) studie 

framkom det att deras familjer inte gillade när de visade sig utan hår vilket resulterade i att de 

dolde det både hemma och ute bland folk. 

 
They didn’t like that – how confronting that was, because it shrieks cancer. (Jayde et al., 2013) 

 

En kvinna beskrev att hennes man kände smärta då han tittade på henne (Zannini et al., 2012). 

En av kvinnorna bytte ut peruken mot en sjal då hon visste att det inte skulle komma någon 

mer besökare och en blev ledsen då hon tog på sig peruken för hon ville verkligen inte ha den 

(Jayde et al., 2013). 

 

Att uppleva håravfallet som en barriär till sociala interaktioner 

Att förlora sitt hår fick kvinnorna att känna att deras förhållande med sin partner och även de 

sociala interaktionerna med andra påverkades. Håravfallet beskrevs av Jayde et al. (2013) som 

en barriär till sociala interaktioner. Kvinnorna kände att alla tittade på en men ingen vågade 

säga något, att skämta om sin skallighet kunde hjälpa kvinnorna att öppna upp en dialog.  

    
I was like the white elephant in The room. Everybody saw it but didn’t want say anything… And 

then we had to sit down for dinner and everybody’s kind of looking everywhere but at me like this 

[demonstrated] and in the end I said - and the air conditioning wasn’t very cold, I said it’s really 

cold in here, my head is freezing. And people looked at me, I had a smile on my face and they 

started laughing. And then they started asking me questions. (Jayde et al., 2013) 
 

Kvinnorna förväntade sig att andra skulle se på de och med vad kvinnorna upplevde som 

negativa reaktioner såsom medlidande och avsky. De var rädd för att folk skulle tänka att de 

var oren, äcklig och sjuk för att de inget hår hade. När de gick utanför huset så kände de att 

folk stirrade och att de sågs som annorlunda (Hilton et al., 2007). Kvinnorna beskrev att det 

kändes som ett trauma att exponeras för andra och de visste inte hur de skulle klara av att visa 

sig för sina grannar (Zannini et al., 2012). För några av kvinnorna var det viktigt att det inte 

fick synas att de hade cancer (Klaeson et al., 2011). Att ha peruk på sig fick en del av 

kvinnorna att känna sig trygga. Den hjälpte dem när de interagerade med andra. Kvinnorna 

kände att om de inte hade peruk på sig så blev de inte igenkänd av andra, vänner passerade 

dem bara på gatan (Zannini et al., 2012). 

 

Att ha svårt att acceptera håravfallet 

De kände sig oroliga över sitt utseende och känslan av att sjukdomen tog över deras liv 

uppkom (Kuo et al., 2015; Jayde et al., 2013). Men de ville inte att folk skulle se dem ledsna 

och upprörda (Jayde et al., 2013). Att drabbas av håravfall innebar inte bara att kvinnorna 
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blev av med håret på huvudet utan det kunde också tappa allt kroppshår. Några av kvinnorna 

som tappade ögonbrynen och ögonfransarna upplevde detta som oerhört tungt och värre än då 

de tappade håret på huvudet. Avsaknaden av ögonfransar och ögonbryn gick inte att dölja 

(Klaeson et al., 2011) och håravfall upplevdes som det värsta fysiska draget av sjukdomen 

(Jayde et al., 2013).  

 
The night I lost my hair I felt very bad… I had a panic attack… for woman it is different… it is like 

a trauma (Zannini et al., 2012). 
 

Kvinnorna kände att tappa håret var jobbigare än cancersjukdomen i sig. Att få cancer kunde 

de acceptera men att förlora håret upplevdes som traumatiskt. Håravfallet symboliserade att 

de hade cancer och varje gång de såg sig i spegeln blev de påmind om detta. I början då de 

förlorade håret hittade de hår på kläderna och de kände att de frös om huvudet (Jayde et al., 

2013).  

 

Kognitiva förändringar 

Skrämmande och osannolik minnesförlust  

I flera studier beskrev hur minnet blev sämre (Kuo et al., 2015). De kände att korttidsminnet 

var försämrat och de hade svårt att komma ihåg information (Myers, 2012). Enkla saker som 

att åka och handla var ett problem då kvinnorna inte kom ihåg vad det var de skulle handla, så 

de fick åka fram och tillbaka till affären (Kuo et al., 2015). Detta upplevdes skrämmande och 

det kändes helt osannolikt att de inte kom ihåg saker som de borde (Beaver et al., 2015). De 

var tvungna att skriva ner saker och namn på personer för annars kom de inte ihåg det. 

Familjen upplevde minnesförlusten som jobbigt för de behövde upprepa saker om och om 

igen. Kvinnorna kom inte ihåg vad de gjort under dagen vilket fick dem att känna sig äldre än 

vad de är. En kvinna beskrev att hon fick springa upp och ner i trapporna för när hon väl kom 

ner så kom hon inte ihåg vad det var hon skulle göra. Det var ett problem de inte hade haft 

tidigare och en kvinna beskrev att hon inte längre kunde sina kunders preferenser, storlekar 

eller vad de ville ha för varor då de kom in i butiken (Myers 2012). En kvinna beskrev hennes 

minnessvikt på följande sätt:  

     
We had a joke in the office that I needed to tell them things in case I got hit by the bus on the way 

home, but I think really what I was doing was needed to tell somebody else what I had done so I 

could say to her, did I do that?(Myers, 2012) 
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Kvinnorna upplevde frustration för att de hade svårt att hitta ord som de ville använda och det 

var svårt att färdigställa meningar. De kunde få tunghäfta och ibland kunde de inte ens tänka 

på det ord de ville använda. När detta hände så kände sig kvinnorna korkade (Myers, 2012). 

 

Svårt att fokusera och koncentrera sig 

Kvinnorna upplevde att de hade svårt att koncentrera sig och fokusera. De kände att det var 

svårt att läsa, se film eller kunna föra en konversation. Kvinnorna kände att de hade svårt att 

planera och utföra enkla uppgifter och det var inte längre möjligt att göra flera saker samtidigt 

(Myers, 2012). Att köra bil var för några kvinnor inte längre möjligt för de kände sig osäkra 

(Myers, 2012; Beaver et al., 2015). Saker låg inte längre där de brukade och kvinnorna hittade 

ofta föremål som var missplacerade (Myers, 2012). 

 
Yeah… not so much long-term, but more recent… short-term… So even the kids, like… did you 

brush your teeth? And you know, two minutes later, did you brush your teeth? Like I couldn’t 

remember, did you say? You know, and my kids would say “I answered you five times!” And I’m 

like… so sorry, I do not remember hearing you… I don’t remember asking and I don’t remember 

hearing your answer [chuckling] (Myers, 2012). 
 

Att få en kognitiv förändring var något som många av kvinnorna inte var beredda på (Beaver 

et al., 2015). De hade en känsla av att de går omkring och lever med en “dimma” i huvudet 

och på grund av detta var tvungna att vila (Beaver et al., 2015; Myers, 2012). Kvinnorna 

kände sig nu äldre än vad de var och en kvinna var inte längre betrodd att hantera 

räkningarna. På grund av de kognitiva förändringarna så upplevde kvinnorna att de förlorade 

arbete. En kvinna beskrev att hon inte längre kunde ta på sig sockan stående utan att ramla 

(Myers, 2012). 

 

Kemosensoriska förändringar 

Förändrat smaksinne 

Kvinnorna upplevde ett förändrat smaksinne och beskrev en känsla av att ha en metallisk 

smak i munnen (Bergkvist & Wengström, 2006; Kuo et al., 2015; Salihah et al., 2016). Det 

upplevdes äckligt att äta och aptiten var förlorad. Särskilda drycker eller livsmedel kunde ha 

fått en förändrad smak (Bernhardson et al., 2007). Vilka smaksinnen som påverkades 

varierande mellan kvinnorna. Smakupplevelsen av mat kunde kännas som mild, hemskt stark, 

för söt eller för bitter (Salihah et al., 2016). En del kunde inte längre tolerera söta smaker 

medan andra bara föredrog det som var sött. Vissa livsmedel kunde upplevas för salta medan 

en del inte kunde känna någon saltsmak alls. Kaffet smakade nu mer bränt eller bittert och en 

kvinna beskrev känslan av att konstant ha en smak av söt/saltlakrits i munnen. Att smaksinnet 
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var helt borta upplevdes som mycket hemskt och svårt och alla livsmedel kunde smaka 

likadant. Det framkom att det var svårt att avgöra om ett livsmedel var fräscht eller ruttet och 

det var även svårt att krydda maten då de inte kände någon smak (Bernhardson et al., 2007). 

Vanlig mat kunde liknas med att det smakade som vatten och därför tvingades de att äta mat 

med starka smaker (Kuo et al., 2015). En kvinna kunde inte ens svälja vatten för att det 

smakade som svamp (Bergkvist & Wengström, 2006). Det upplevdes svårt att bestämma sig 

vad gäller val av mat. De beskrev att det förändrade smaksinnet gjorde att de ändrade sig hela 

tiden (Bernhardson et al., 2007). 

 
It’s difficult to eat breakfast because you don’t know what you want and nothing tastes good… 

first you want yoghurt then you change your mind, no, fruit pure´e instead. So then you get fruit 

pure´e, .‘no, ugh, it wasn’t any good and I didn’t want it’.taste and smells make me keep changing 

my mind all the time. My mind keeps telling me I want something else instead.and it ends up with 

me not wanting anything at all (Bernhardson et al., 2007). 
 

Förändrat luktsinne 

Bernhardson et al., (2007) beskriver att ett förändrat luktsinne kan upplevas som förargligt 

och att det kan vara svårt att känna igen lukter. Förlusten av lukter kan göra att ens egen kropp 

luktar annorlunda, du får ständigt ändra det du ska äta för maten luktar inte som den brukar. 

Bergkvist och Wengström (2006) beskrev att bara känna lukten av mat kunde vara avtändande 

och ibland ville de inte äta den (Salihah et al., 2016). Kvinnorna var ibland tvungna att 

undvika situationer/platser som kunde ha en obehaglig lukt och ibland rent isolera sig då det 

var som värst (Bernhardson et al., 2007).  

 
It feels as if everything smells like medicine or chemicals… I had to get rid of the washing powder 

and fabric conditioner and all that; it was just to much, it smelled really strong… strange smell of 

glue and such - chemical smells (Bernhardson et al., 2007). 
 

Mat som ett hinder 

De kemosensoriska förändringarna gav upphov till känslor såsom irritation, besvikelse, 

tröttsamhet, glädjelöshet och ledsamhet (Bernhardson et al., 2007). Kvinnorna upplevde att 

det var svårt att hantera de nya matvanor som uppkommit med de kemosensoriska 

förändringarna. Maten var nu ett stort hinder (Bergkvist & Wengström, 2006) och det var 

svårt att känna tillfredsställelse och välbefinnande av mat. Kvinnorna var tvungna att ändra 

sina måltidsrutiner och de hade svårt att välja livsmedel. Det blev en påverkan i det sociala då 

kvinnorna inte ville äta tillsammans med andra (Bernhardson et al., 2007). En kvinna beskrev 

förändringen i maten på följande sätt: 
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Yes I felt like… I can understand people suffering from anorexia, it’s like a big obstacle when it 

comes to food… (Bergkvist och Wengström, 2006) 
 

Sköra slemhinnor 

Smärta vid samlag 

Kvinnorna upplevde att det gjorde ont vid samlag. De beskrev det som att det var för torrt och 

detta ledde till att de fick ett minskat sexuellt behov. Att veta att penetration skulle göra ont 

gav kvinnorna ångest och det upplevdes som avtändande. Vaginan upplevdes så torr att det till 

och med gjorde ont att gå (Archibald, Lemieux, Byers, Tamlyn & Worth, 2006). Lesley, 36 år 

gammal beskrev sin upplevelse på följande sätt:  

 
It was just dry to try and have intercourse. I thought, “My goodness, what is going on here?” and 

it would hurt too much. It kind of just sticks. Yeah, yeah, really like a sandpaper. Like maybe 

worse than that (Archibald et al., 2006). 
 

Otrevliga förändringar i munnen 

Att få ont i munnen upplevdes som en otrevlig förändring (Kuo et al., 2015; Bernhardson et 

al., 2007). Kvinnorna upplevde svårigheter att svälja på grund av blåsor i munnen som gjorde 

ont (Beaver et al., 2015). De fick även problem att prata normalt på grund av smärtorna. Det 

uppstod en känsla av att tungan och munnen var orörliga (Kuo et al., 2015) och läpparna var 

så torra och tungan kändes som läskpapper. Tungans skick gjorde att smakupplevelsen blev 

förändrad (Bernhardson et al., 2007). 

 
Every opening in my body suffered from ulcers; it was very painful (Kuo et al., 2015). 

 

Klimakteriebesvär 

Att känna sig äldre än de var  

Kvinnorna upplevde att de förlorade en del av sig själv och deras självuppfattning som en 

sexuell person fanns inte längre kvar (Archibald et al., 2006). De kände att det var en förlust 

och avsaknad av deras femininitet då de svettades och gick omkring med ett rodnat ansikte. 

De upplevde kroppen som stel och värmevallningar fick kvinnorna att känna sig mindre värd 

som människa (Archibald et al., 2006; Klaeson et al., 2011). Klaeson et al. (2011) beskrev det 

som att kvinnorna upplevde att de kroppsligt hade åldrats, de kände sig i samma ålder som sin 

mamma för de hade samma problem.  

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

(laughter) to talk about, ‘hot flashes’ and sweating, and I feel that I have become unbelievably like 

her in my manner (Klaeson, et al., 2011). 
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Klimakteriebesvären gjorde att kvinnorna hade svårt med fysisk närhet från sin partner. 

(Archibald et al., 2006). Att hantera de symtom som var kopplat till klimakteriet upplevdes 

som svårt och det var tröttsamt att försöka dölja förändringarna i kroppen (Klaeson et al., 

2011). Kvinnorna kände sig arga för de upplevde sig rånade från njutning av sex och hade de 

vetat om dessa besvär hade de inte genomgått behandlingen (Archibald et al., 2006).  

 
I just don’t get the pleasure out of [sex] that I used to… again I am angry, and I feel robbed… and 

that is what I mean when I said earlier that had I known that all these [menopausal changes] 

would happen I wuldn’t have done it [treatment]... (Archibald et al., 2006) 
 

Minskad sexuell lust 

Förlust av ett sexualliv 

Den sexuella funktionen påverkades negativt av behandlingen vilket framkallade känslor som 

frustration, ilska och oro och det upplevdes av kvinnorna som en stor förlust (Archibald et al., 

2006). De upplevde stress över att de inte längre hade ett sexuellt behov och samlaget var inte 

lika njutbart som tidigare och de kände att de inte kunde fördjupa sig i sexet som förut 

(Archibald et al, 2006; Klaeson et al., 2011). Den sexuella upphetsningen hade minskat och 

de kände ilska över att de inte längre hade kontroll över deras sexuella funktion och 

njutning.  De kände sig som en mindre sexuell person. Att få orgasm var inte lika lätt som 

tidigare och den upplevdes inte lika intensiv. Hur mycket det väl ville att det skulle ske så 

gick det ibland inte vilket var frustrerande (Archibald et al., 2006). De framkom i Klaeson et 

al., (2011) att partnern nu mer var tvungen att ta initiativet till sex och det var helt enkelt 

något de var tvungen att acceptera. De blev helt enkel inte upphetsade av sig själv längre. 

Kvinnorna ville bara att allt skulle vara som förut. Archibald et al. (2006) menade att 

kvinnorna kunde känna skuld i relationen. De upplevde det svårt att vara avslappnad under 

samlaget (Klaeson et al., 2011) och kvinnorna kunde uppleva att det inte kändes som tidigare 

när deras partner rörde vid dem (Archibald et al., 2006). 

 
...Like all the spots that normally would make you feel good, it just–you know–I can feel him 

touching me in that spot but it doesn’t feel like it’s supposed to feel (Archibald et al., 2006). 
 

Kvinnorna upplevde oro och bekymmer inför framtiden då deras sexuella funktion hade 

förändrats (Archibald et al., 2006). De var rädda för att ens partner inte skulle stanna kvar i 

förhållandet och de visste inte hur de skulle hitta en ny man (Klaeson et al., 2011). Tanya, en 

kvinna på 31 år som var singel beskrev hennes rädsla på följande sätt: 

 
Well, again, I guess, what I was thinking there was that, how will I ever find somebody who can 

handle, you know, a woman whose body is like a 51 year old woman who dosen’t want to have 
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sex, who dosen’t-it gets hard… how will I ever find somebody who will put up with-I mean there is 

not too many young men out there that would want that (Archibald et al., 2006). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av cytostatika-

relaterade biverkningar och hur dessa biverkningar påverkade deras dagliga liv. Analysen 

resulterade i åtta innehållsområden som beskriver olika typer av biverkningar. De olika 

biverkningarna är Illamående och kräkningar, generell trötthet – fatigue, håravfall, kognitiva 

förändringar, kemosensoriska förändringar, sköra slemhinnor, klimakteriebesvär och minskad 

sexuell lust.   

  

I studien framkom det att kvinnorna upplevde att de var tvungen dölja den de blivit för sin 

familj och att de såg sig själv som en cancerpatient. Skalla et al. (2003) beskriver att det kan 

vara hjälpsamt för personen att samtala med andra som är eller har varit med om liknande 

upplevelser. Att dela upplevelser och strategier med varandra kunde vara hjälpsamt och en del 

ansåg att det gav mer än att samtala med sjukvårdspersonal. Att samtala med andra anser vi 

kan stödja kvinnorna till en mer accepterad vardag. De problem de har hemma, som att dölja 

sitt utseende, är inte nödvändigt då likasinnade inte upplever det som konstigt. 

 

I studiens resultat framkom det att kvinnorna till största del dolde sin skallighet för andras 

skull, inte för sin egen. Kvinnornas familjer gillade inte när de visade sig utan hår eftersom 

det ansågs så konfronterande. Saraswathi, Suzanna, Ho och Wong (2005) tar i sin studie upp 

vikten av att få emotionellt stöd från sin familj under behandlingstiden. McCarthy et al. 

(2015) menar att familjemedlemmarnas största oro var en rädsla för att kollapsa emotionellt. 

De tänkte att om de själva skulle kollapsa så skulle det påverka den cancerdrabbade och 

resultera i att denne inte orkade med behandlingen och också kollapsade. Rädslan för den 

emotionella kollapsen tolkar vi kan vara en orsak till varför familjerna inte ville se kvinnan 

utan hår, de kanske var rädd att de inte skulle klara av det. Resultatet visade även att 

kvinnorna var mån om att respektera andras känslor, speciellt barns känslor. När de hämtade 

barnen på skolan så kände de att de var tvungna att dölja sitt håravfall för att barnen inte 

skulle skämmas över dem. Asbury, Lalayiannis och Walshe (2014) förklarar i sin studie att 

mödrar ofta försöker skydda sina barn genom att begränsa dem för exponeringen av de 

effekter som behandlingen kan ge, som exempelvis håravfall. Detta var något som ofta styrdes 

av barnets önskemål och även en metod för att bibehålla någon form av normalitet i familjen. 
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 I Goffmans teori (Misztal, 2001) beskrivs att normalitet är något som är konstruerat utifrån 

det sociala. Att utstråla normalitet har stor betydelse då det ger oss en känsla av 

förutsägbarhet. Ett normalt utseende försäkrar människor att ingenting runt omkring dem är 

annorlunda, att livet är förutsägbart och att de kan följa sina normala rutiner. Utifrån studiens 

resultat så går det att tolka att kvinnorna inte längre upplever den normalitet som Goffman 

beskriver. Vi tolkar det som att förlora sitt hår eller att känna en förlust av sin kvinnlighet gör 

att livet inte längre är normalt eller förutsägbart. De kommer in i nya rutiner och de upplever 

inte längre en säkerhet. Ett normalt utseende skapar en trygghet och det känns lugnt och 

säkert, det är energibesparande och det blir som en positiv effekt på deras självrespekt. Att 

känna sig som en cancerpatient och inte vilja vistas ute bland folk skapar motsatsen enligt 

Goffmans teori (Misztal, 2001). Resultatet i litteraturstudien beskrivs också att kvinnorna 

upplevde en ständig orkeslöshet och varje moment var energikrävande. Detta medförde en 

förlust av deras tidigare dagliga rutiner. Vi tänker ständigt vara orkeslös kan bidra till att 

känslan av självrespekt som kvinnorna till en började hade kan försvinna. Att inte längre ha 

kvar sina dagliga rutiner beskriver Goffman som en förlust av normalitet, säkerhet och även 

trovärdighet.  

 

I resultatet framkom det att kvinnorna kände sig oförberedda på de kognitiva förändringarna 

som uppkom. Det försämrade minnet och svårigheterna med att bibehålla koncentrationen 

upplevdes som skrämmande och osannolikt. I en studie av Skalla, Bakitas, Furstenberg, Ahles 

och Henderson (2003) framkom det att patienter som skulle genomgå cytostatikabehandling 

ville ha detaljerad information om behandlingen och dess biverkningar för att veta vad de 

kunde förvänta sig. De ville bland annat veta hur vanliga biverkningarna var, hur länge de 

kunde pågå samt hur de skulle hantera dem. Även hur de kunde komma att uppleva 

behandlingen och biverkningarna och hur deras dagliga liv kunde påverkas så som deras 

arbete, familj, det sociala livet och fritidsaktiviteter. De ville helt enkelt vara förberedda på 

hur biverkningarna kunde te sig så det i förväg kunde förstå att det var “normalt och väntat” 

och inget de behövde oroa sig för. Utifrån studiens resultat anser vi att det är viktigt att 

informera om de kognitiva förändringarna då de är så skrämmande för kvinnorna. Dock tror 

vi att det är en biverkning som sjukvårdspersonal kan glömma bort att informera om. Detta 

kan bero på att andra biverkningar som exempelvis håravfall och illamående/kräkningar är 

mer vanliga och lätt hamnar i fokus.  
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I studiens resultat framkom att kvinnor inte skulle ha genomgått behandlingen om de vetat om 

denna biverkning. Skalla et al. (2003) menar att som patient vara förberedd kan inge en viss 

kontroll över den livssituation som han/hon befinner sig i och att vara väl informerad var en 

viktig del i hanteringen av biverkningarna. Skalla et al. (2003) tar även upp att en del av 

kvinnorna inte ville ha någon information om biverkningarna förrän de uppkom. De ville inte 

oroa sig över eventuella biverkningar som kanske inte uppkom. Denna grupp av patienter 

hade generellt en mer avslappnad attityd och sökte inte efter information eller ställde så 

många frågor. Vi tror därför att det är viktigt som sjukvårdspersonal att prata med patienten 

om dennes önskemål och ge individanpassad information både muntligt och skriftligt. Att 

informera om klimakterieförändringar är också något kan glömmas bort från 

sjukvårdspersonalens sida. Men utifrån studiens resultat så anser vi att detta är en biverkning 

som är viktig att informera om. Den har så pass stor betydelse för kvinnans liv så den bör 

kvinnan vara förberedd på. 

 

Ream, Pedersen, Oakley, Richardson, Taylor och Verity (2013) menar att anhörigas största 

behov var att få information om fördelarna med cytostatikabehandlingen, de biverkningar som 

kunde uppkomma samt hur de skulle hjälpa den cancersjuke att hantera biverkningarna i 

hemmet. I resultatet framkom det att familjerna upplevde kvinnornas minnesförlust som 

jobbigt eftersom de behövde upprepa saker om och om igen. Vi anser att det är väsentligt att 

anhöriga får relevant information om hur biverkningarna kan te sig i det dagliga livet. Detta 

för att de ska få en bättre förståelse för kvinnornas förändrade beteende. 

 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens metod som var en litteraturstudie med kvalitativ ansats hämtade vi inspiration 

från Graneheim och Lundmans (2004) metodartikel. Då studiens syfte var att beskriva 

upplevelser ifrån ett inifrånperspektiv och data var berättande och beskrivande ansåg vi att det 

var en lämplig metod då. Holloway och Wheeler (2002, s. 254) beskriver att trovärdighet 

bland annat handlar om att vi som författare har använt oss av en lämplig metod i analysen. 

För att bedöma och säkerställa att analysen är trovärdig så har vi tagit ställning till de 

vedertagna kvalitetskriterierna som är pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet. 

 

För att resultatet ska vara pålitligt så beskriver Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) att 

vi som författare måste vara väldigt konsekvent och noggrann. Kontexten av studien ska vara 
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noggrant beskriven och det är viktigt att författarna redovisar hur de har gått tillväga i 

analysen så att läsaren ska kunna se hur författare har kommit fram till det aktuella resultatet. 

Ett sätt att vara konsekvent under analysprocessen var att genomföra den på ett systematiskt 

sätt där analysen genomförts stegvis och noggrant i alla steg. Vi var väldigt noggranna då det 

gällde att inkludera alla textenheter som svarade mot studiens syfte (Graneheim och 

Lundman, 2004) och att göra analysen så systematisk och textnära som möjligt. Genom att 

beskriva alla steg i analysprocessen och att litteratursökningen redovisas så anser vi att 

studien går att upprepa. 

 

Tillförlitlighet anses som det mest betydelsefulla trovärdighetsbegreppet enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 254). För att uppnå tillförlitlighet så beskriver Holloway och Wheeler 

(2002, s. 255) att deltagarna i studien ska kunna känna igen de upplevelser de själva har 

framfört och att det slutliga resultatet ska överensstämma med deltagarnas upplevelser av 

situationen. Då analysen är utfördes systematiskt och med stor noggrannhet så anser vi att vi 

har uppnått tillförlitlighet. Vi har arbetat väldigt textnära och försökt att inte förlora kärnan i 

innehållet och sammanhanget. Analysen har varit en pågående process där författarna hela 

tiden fått gå tillbaka till originaltexterna för att inte förlora relevant innehåll. Vi valde att 

översätta textenheterna innan kondenseringen gjordes. Detta för att säkerställa att betydelsen 

av upplevelserna inte förlorades. En nackdel i analysprocessen var att det hos författarna 

fanns en bristande förståelse kring det engelska språket vad gäller slanguttryck som 

deltagarna ofta använde i deras beskrivande av upplevelser. Dessa slanguttryck finns ingen 

direkt översättning på vilket gjorde det svårt för författarna i översättningsarbetet.  

 

Holloway och Wheeler (2002, s. 255) beskriver att överförbarhet handlar om att 

sammanhanget i resultatet kan överföras till liknande situationer eller deltagare. Med detta 

menas att den förväntade kunskapen i ett sammanhang kan vara relevant i ett annat. Vi tror 

inte att resultatet, till viss del, kan överföras på män annat än de biverkningar som 

illamående/kräkningar, trötthet och kognitiva förändringar. Resterande biverkningar och 

upplevelser utav dessa känns mer inriktade utifrån ett kvinnligt perspektiv. Eftersom ingen 

begränsning gjordes geografiskt och studier har inkluderats oavsett världsdel anser vi att 

studiens resultat kan överföras till kvinnor i liknande situation vart de än är bosatta. 

 

Bekräftelsebarhet är det sista kvalitetskriteriet som Holloway och Wheeler (2002, s. 255) 

beskriver. Det innebär att den som läser studien ska kunna spåra tillbaka datan till dess 
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ursprung. Vi anser att vi använt en god referensteknik i resultatdelen vilket underlättar för 

läsaren att spåra datan till dess ursprung. Det är viktigt att författaren själv ska ha kritiskt sett 

över sina egna tolkningar och sin förförståelse för att se om det finns något samband med 

annan forskning. Efter granskningen av artiklarna kunde vi se att resultatet gav ett tydligt svar 

utifrån vårt syfte med studien. Då studien påbörjades hade vi ingen större förförståelse över 

hur det kan upplevas att få cytostatikabehandling. De upplevelser som framkom i resultatet är 

de upplevelser som framkom i artiklarna. Vår förförståelse har inte haft någon inverkan på 

resultatet.  

 

Slutsats 

Studiens resultat ger verkligen en helhetsbild över hur problematiska biverkningarna var för 

kvinnorna och det är viktigt att som sjukvårdspersonal finnas där som stöd under hela 

behandlingstiden. Att vara kompetent inom ämnet är viktigt eftersom det skapar trygghet och 

säkerhet hos patienten. Vi anser att denna studie kan tillföra värdefull kunskap för 

sjukvårdspersonal i deras dagliga arbete och kan ge fördjupad kunskap och förståelse för hur 

varje biverkning kan upplevas. Då detta är en patientgrupp som vårdpersonal kan möta på alla 

avdelningar inom vården så anser vi att det är bra att känna till det som resultatet visar på. 

Studien kan också vara relevant för kvinnor som behandlas med cytostatika samt deras 

familjer. Information om hur behandlingen kan upplevas kan ge dem en känsla av att de inte 

är ensam som går igenom dessa problem. Författarna anser att vidare forskning behövs för att 

styrka upplevelserna och ge en bredare grund. Detta anser vi gäller framförallt biverkningar 

som kognitiva förändringar samt klimakteriebesvär. Forskning bör även genomföras för att 

hitta ytterligare interventioner och strategier för att hantera biverkningarna. 
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