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Abstrakt 
I Sverige beräknas att minst var tredje person kommer att drabbas av cancer någon gång 
under sin livstid. Vid olika cancersjukdomar använder man cytostatika som en del av 
behandlingen. Cytostatikabehandling användas för att bota sjukdomen, bromsa eller i ett 
palliativt syfte för att lindra symptom. Syftet med denna uppsats var att beskriva kvinnors 
upplevelse av cytostatikabehandling i samband med cancer. I studien ingick tolv 
vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades utifrån kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sju kategorier. I resultatet 
framkom att håravfallet var en symbol för cancer och kvinnorna påverkades negativt av 
det förändrade utseendet. Behandlingen upplevdes smärtsam och utmanade tron på 
överlevnad. Förändringar i smak- och luktsinne påverkade upplevelsen av mat, dryck och 
dofter. De upplevde kognitiva problem i form av minnes- och koncentrationssvårigheter. 
Detta påverkade dem på olika sätt och vid olika tidpunkter. Relationer till vänner och 
familj förändrades. De blev beroende av andras hjälp för att klara av sin vardag. Brist på 
kontinuitet i vården och en negativ samhällssyn gjorde dem besvikna. Kvinnorna 
upplevde osäkerhet och rädsla inför framtiden. Sjukvården bör arbeta utifrån ett holistiskt 
synsätt, där man ser hela människan. Vi tror att denna litteraturstudie kan ge en ökad 
kunskap och en djupare förståelse för hur cytostatikabehandling kan upplevas.  
 
Nyckelord: Cancer, cytostatikabehandling, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 
kvinnor, upplevelser 
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 Sverige beräknas att minst var tredje person kommer att drabbas av cancer någon gång under sin 

livstid. Insjuknandet i cancer ökar för varje år och bland kvinnor är bröstcancer, hudcancer och 

tjocktarmscancer de vanligaste cancerformerna (Cancerfonden, 2017). Kvinnor som insjuknat i 

cancer beskriver det som en skrämmande och ångestfylld händelse som påverkade alla aspekter i 

deras liv. Att bli diagnostiserad med cancer väcker känslor som chock, rädsla, stress, ångest, oro 

och framför allt en känsla av förlust (Banning, Hafeez, Faisal, Hassan & Zafar, 2009; Fu, Xu, 

Liu & Haber, 2008). 

 

Vid ett cancerbesked är den drabbade i behov av information om sjukdomens innebörd. 

Informationen från sjukvården är viktigt för att patienter ska kunna förstå och hantera sin 

sjukdom. Information bör erbjudas till patienter under hela sjukdomstiden (Matsuyama, Kuhn, 

Molisani & Wilson-Genderson, 2013). Tydlig kommunikation mellan vårdgivare och patient 

avseende behandlingsbeslut, potentiella biverkningar och möjliga läkemedelsinteraktioner är 

viktigt för att patienten ska ha kunskap om sin sjukdom och få känna sig delaktig (Duthie, 

Strohschein & Loiselle, 2017). Information kan missförstås och därför bör hälso- och 

sjukvårdspersonal fokusera på att anpassa informationen efter individen. Patienterna önskar få 

information som stärker deras möjlighet att agera. Kontinuitet i vården och en god relation 

mellan vårdpersonal och patienter främjar tillit, självförtroende och patientens förmåga att 

hantera sin sjukdom förbättras. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen utgår från individens 

upplevelser, resurser och behov. En god omvårdnad är en grundläggande förutsättning för att 

lindra lidande (Pedersen, Koktved & Nielsen, 2013). 

 

Vid olika cancersjukdomar använder man cytostatika som en del av behandlingen. Cytostatika är 

en grupp läkemedel som kan administreras på olika sätt. Det verkar genom att hämma 

celldelningen, vilket resulterar i att cancerceller dör men det påverkar även friska celler 

(Cancerfonden, 2014). Cytostatikabehandling användas för att bota sjukdomen, bromsa, eller i 

ett palliativt syfte för att lindra symptom (SBU, 2001, s. 7–8). Cytostatikabehandling är en 

aggressiv typ av behandling. Behandlingen medför kraftiga biverkningar som påverkar alla 

system i kroppen och den ges under en lång tid och kräver flera besök på sjukhus, vilket kan 
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försämra patientens livskvalitet (Parveen, Yasmin, Raisa & Adnan, 2017; Turgay, Khorshid & 

Eser, 2008).  

 

Då en person insjuknar i cancer och behöver genomgå behandling kan det upplevas av 

närstående som kaotiskt. Det finns en stor risk att närstående drabbas av psykisk ohälsa. 

Sömnlöshet och depression är vanligt förekommande hos dem. Under sjukdomsperioden ställs 

stora krav på de närstående, de tar ett större ansvar i det dagliga livet. Familjen lever med ständig 

oro och sorg på grund av en osäker prognos, negativa biverkningar av cytostatikan och att inte 

veta om den anhöriga kommer att överleva (Sjolander & Ahlstrom, 2012). 

 

Att ha egen makt, få vara delaktig och ta beslut gällande vård och behandling, samt en god 

relation mellan patient och sjuksköterska är viktiga aspekter för att vården ska bli 

personcentrerad (Kvåle & Bondevik, 2008). Personcentrerad vård innebär att sjukvårdspersonal 

strävar efter att se personen bakom sjukdomen (Dwamena et al., 2012). Patienter önskar få en 

vård som fokuserar på deras personliga behov och önskemål. För att förbättra stöd och kvalitet 

på vården är det viktigt att inkludera patienter och låta dem bestämma vad personcentrerad vård 

betyder för dem (Duthie et al., 2017). Utifrån ett omvårdnadsperspektiv ska sjuksköterskan 

arbeta holistiskt. Vilket innebär att sjuksköterskan ser patienten som en unik individ, tar del av 

dennes uppfattningar, erfarenheter och sätt att se på livet. Sjuksköterskan bör även se personens 

psykiska, fysiska och sociala behov och planera vården utifrån detta (Povlsen & Borup, 2011).  

 

Biverkningar av behandlingen varierar beroende på patientens individuella respons på 

läkemedelsbehandlingen. Livskvaliteten hos både män och kvinnor som blir behandlade med 

cytostatika är låg (Parveen et al., 2017; Turgay et al., 2008). Studien av Parveen et al. (2017) 

fann att kvinnorna hade lägre livskvalitet på grund av att de var kvinnor och stigmatisering av 

cancer. Courtenay (2000) definierar genus som en uppsättning socialt uppbyggda relationer, om 

vad som är kvinnligt respektive manligt, som skapas och återupprättas genom våra handlingar. 

Genus är alltså någonting vi gör inte någonting vi är. McCaughan, Prue, Parahoo, McIlfatrick 

och McKenna (2012) menar att genus kan påverka hur man reagerar på biverkningar av 
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cytostatikabehandling. Vid undersökning av både män och kvinnor reagerade dessa på olika sätt 

när det gällde kvarstående biverkningar efter cytostatikabehandling. Kvinnor upplevde att 

biverkningarna fortfarande hade en stor inverkan på deras liv, medan männen menade att 

biverkningarna inte hade någon betydelse. Hilton, Emslie, Hunt, Chapple och Ziebland (2009) 

menar att det fanns skillnader på hur män och kvinnor pratade om sin cancerdiagnos. Kvinnor 

sågs som känslomässiga medan män ansågs vara mindre känslosamma. Rabbee och Grogan 

(2016) har undersökt män med bröstcancer. Många män i denna studie menar att de sköt upp 

kontakten med vården, litade på sig själva och var kapabla att lösa problem själva. De försökte 

vara starka och behålla skenet uppe, så att de kunde ta avstånd från känslomässiga situationer 

och inte bli kopplade till en sjukdom som ansågs vara kvinnlig. Männen i studien var överens att 

den förändrade kroppsbilden skulle påverka kvinnor i högre utsträckning än vad det påverkade 

dem som män. 

 

Vi önskar att denna litteraturstudie ska öka förståelsen av kvinnors upplevelser av att genomgå 

cytostatikabehandling. Denna förståelse är viktig för att sjuksköterskan ska kunna möta behoven 

hos kvinnorna för att främja hälsa och lindra lidande. Kvinnor som genomgått 

cytostatikabehandling till följd av cancer träffar man på alla arbetsplatser och då är det viktigt att 

ha kunskap om behandlingens effekter och biverkningar. Syftet med denna uppsats var att 

beskriva kvinnors upplevelse av cytostatikabehandling i samband med cancer. 

 

Metod 

För att beskriva kvinnors upplevelse av cytostatikabehandling i samband med cancer gjordes en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats som baserades på en metodartikel skriven av 

Graneheim och Lundman (2004).  

 

Litteratursökning 

För litteratursökning användes databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden som användes var: 

Chemotherapy, Chemotherapy treatment, Antineoplastic Agents, Cytostatic, Daily life, Self 

esteem, Life experiences, Body image, Women, Cancer och Qualitative. Inklusionskriterier var 
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kvinnor över 18 år som drabbats av cancer och fått cytostatikabehandling samt kvalitativa 

artiklar. Begränsningar som användes i båda databaserna var engelska, fulltext och studier som 

publicerats från 2007–2017, i databasen Cinahl användes även peer-reviewed. I Cinahl användes 

Cinahl Headings till söktermerna “Antineoplastic Agents”, “Life Experiences” och “Body 

Image”. Sökorden kombinerades med det booleska sökordet OR för att göra sökningen bredare 

samt AND för att avgränsa sökningen (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011, s. 72–74). Av 67 

funna artiklar togs 10 av artiklarna bort manuellt eftersom de var dubbletter. Därefter lästes titel 

och abstrakt på samtliga artiklar. 45 artiklar föll bort för att de inte svarade på syftet eller inte 

gick att få tag på. Totalt valdes 12 artiklar ut för att ingå i analysen. Litteratursökningen 

presenteras i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1 Litteratursökning 
CINAHL 2017.08.29 
Söknr **) Sökord Antal träffar Antal valda 
1 FT Chemotherapy 33 640  
2 FT Chemotherapy treatment 3 895  
3 CH Antineoplastic Agents 47 451  
4 FT Cytostatic 183  
5  1 OR 2 OR 3 OR 4 67 908  
6 FT Daily life 3 740  
7 FT Self esteem 7 612  
8 CH Life experiences 21 499  
9 CH Body image 7 023  
10  6 OR 7 OR 8 OR 9 38 843  
11 FT Women 211 540  
12 FT Cancer 179 991  
13 FT Qualitative 89 301  
14  5 AND 10 AND 11 AND 12 AND13 47  
15  ***Begränsningar 22 10 
PubMed 2017.09.01. 
Söknr **) Sökord Antal träffar Antal valda 
1 FT Chemotherapy 2 944 011  
2 FT Chemotherapy treatment 2 909 406  
3 FT Antineoplastic Agents 1 029 380  
4 FT Cytostatic 13 264  
5  1 OR 2 OR 3 OR 4 3 427 952  
6 FT Daily life 73 651  
7 FT Self esteem 114 632  
8 FT Body image 48 095  
9 FT Life experiences 40 365  
10  6 OR 7 OR 8 OR 9 249 659  
11 FT Women 844 689  
12 FT Cancer 3 529 076  
13 FT Qualitative 184 353  
14  5 AND 10 AND 11 AND 12 AND13 71  
15  ***Begränsningar 45 (10 dubbletter) 2 
** CH: CINAHL headings i databasen CINAHL, FT: Fritextsökning. 
*** Begränsningar i databasen CINAHL: artiklar publicerade 2007-01-01 till 2016-12-31, engelska, peer-reviewed, 
fulltext. Begränsningar i databasen PubMed: artiklar publicerade de senaste 10 åren, engelska, fulltext.  
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av studierna gjordes med hjälp av en granskningsmall av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011, s.175), bilaga H som är utformad för att kvalitetsgranska kvalitativa 

studier. Mallen utformades för att passa studierna, frågor som inte var relevanta för den specifika 

studien räknades inte med. De frågor som inte alltid var relevanta var frågor som handlade om att 

generera teori. Kvalitetsgranskning av studierna utfördes i två steg, där de först granskades av 

varje medarbetare enskilt, därefter diskuterades resultatet tills vi kunde komma överens om den 

slutliga kvaliteten. Kvaliteten graderades efter en tregradig skala där 80–100 procent positiva 

svar innebar hög kvalitet, 70-79 procent medelhög kvalitet och 60-69 procent innebar låg kvalitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). De studier som granskats och valts ut presenteras i 

tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 
Författare/År/
Land 

Typ 
av 
studi
e 

Deltag
are 
(män) 

Metod 
Datainsamling/a
nalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bernhardson, 
Tishelman & 
Rutqvist /2007/ 
Sverige 

Kvali
tativ 

21 (7) Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Cytostatika gjorde så att smaken i munnen 
och luktsinnet förändrades vilket 
resulterade i minskad aptit, illamående och 
påverkade relationerna speciellt i relation 
till matlagning.  
 

Medelhög 

Cebeci,Yangın 
& Tekeli 
/2012/Turkiet 
 

Kvali
tativ 

8 Semi- 
strukturerade 
intervjuer, 
Deskriptiv/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Alla kvinnor uppgav att både deras egen 
och deras familjers vardag förändrades. 
Alla kvinnor kände sig ledsna och blev 
påverkade av att tappa håret till följd av 
behandlingen. 
 

Hög 

Do Prado et al. 
/2016/ Brasilien 

Kvali
tativ 

8 Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Kvinnorna ansåg att familjens och 
mannens stöd under sjukdoms- och 
behandlingstid hade en stor betydelse för 
deras psykiska välmående. 
 

Medelhög 

Frith, Harcourt 
& Fussell 
/2007/ England 

Kvali
tativ 

19 Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Kvinnor tyckte hade ångest över att de 
skulle tappa håret och tänkte mycket på 
hur de skulle hantera och klara av det. De 
hittade olika strategier för att hantera 
situationen. 
 

Hög 

Harcourt & 
Frith /2008/ 
England 

Kvali
tativ 

19 Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Kvinnorna berättar att det nya utseendet 
efter behandlingen gör att de identifierar 
sig som en person med cancer och de 
berättar hur det påverkar dem och andra. 

Hög 

Hellerstedt-
Börjesson et al. 
/2015/ Sverige 

Kvali
tativ 

16 Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Deskriptiv 
analys 

Cytostatikainducerad smärta hade en stor 
påverkan på kvinnors liv. Mer kunskap 
behövs om cytostatikainducerad smärta. 
Sjuksköterskor spelar en viktig roll under 
cytostatikabehandling. 
 

Hög 

Hellerstedt-
Börjesson et al. 
/2016/ Sverige 

Kvali
tativ 

15 Intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 

Kvinnor beskriver smärtan i olika 
perspektiv, hur den kändes under 
behandlingen, efter behandlingen och 
tankar om hur smärtan skulle komma att te 
sig i framtiden. 

Hög 
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Tabell 2 Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=12) 
Författare/År/
Land 

Typ 
av 
studi
e 

Deltag
are 
(män) 

Metod 
Datainsamling/a
nalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hilton et al. 
/2008/ 
Skottland 

Kvali
tativ 

19 (11) Narrativa 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Män och kvinnor har liknande upplevelser 
av att tappa håret, skillnader finns i att de 
flesta män betonar förlusten av kroppshår 
medan kvinnorna i huvudsak betonar hår 
på huvud, ögonbryn och ögonfransar. Båda 
könen anser att hårförlusten avslöjade för 
omgivningen att de hade cancer. 
 

Medelhög 

Jayde, 
Boughton & 
Bloomfield 
/2013/ 
Australien 

Kvali
tativ 

13 Skriftlig 
redogörelse och 
ostrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 

Håravfall var en av de värsta 
biverkningarna av cytostatika, det 
påverkade kvinnornas självkänsla, 
relationer och sociala nätverk. 

Hög 

Kwok, Palermo 
& Boltong 
/2015/ 
Australien 

Kvali
tativ 

17 Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
tematisk analys 

Under tiden de genomgick behandling gick 
kvinnor upp i vikt på grund av att de fick 
biverkningar i form av smakförändringar 
som medförde att de föredrog onyttigare 
föda för att den smakade bättre.  
 

Hög 

Nizamli, 
Anoosheh & 
Mohammadi 
/2011/ Iran 

Kvali
tativ 

17 Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde psykisk ohälsa, 
nedsatt fysik, sociala problem och 
förändring i familjens roller på grund av 
cytostatikabehandling efter bröstcancer. 
 

Hög 

Player et al. 
/2014/ 
Australien 

Kvali
tativ 

9 Semi- 
strukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
tematisk analys 

Cytostatika påverkade de kognitiva 
funktionerna, dagliga aktiviteter och 
arbete. Kvinnorna hittade på egna 
strategier för att upprätthålla sina kognitiva 
förmågor. Deltagarna var på ett eller annat 
sätt beroende av vården under 
behandlingstiden. 

Hög 

 
Analys  

Analysprocessen av studierna baserades på metodartikeln av Graneheim och Lundman (2004), 

de beskriver genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys i olika steg. Vi valde ut vad vi skulle 

analysera - vilket i det här fallet var resultatdelen på de tolv valda artiklarna, vi läste artiklarnas 
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resultat flera gånger för att få en känsla av artikelns kontext. Vi delade upp artiklarna mellan 

varandra och tog ut meningsenheter som vi översatte, kondenserade, kodade och gav ett nummer. 

Meningsenheter är meningar eller stycken som handlar om samma sak och som svarar på syftet. 

Kondensering av en meningsenhet innebär att man förkortar texten men behåller kärnan. Numret 

man ger varje meningsenhet är till för att lättare kunna hitta tillbaka ursprungsartikeln (jmf 

Graneheim & Lundman, 2004). Efter det enskilda arbetet gick vi igenom alla meningsenheter 

tillsammans, vi kontrollerade så att översättning, kondensering och kod stämde överens. Sedan 

kategoriserade vi gemensamt meningsenheterna i flera steg så att det slutligen blev 7 olika 

huvudkategorier. Graneheim och Lundman (2004) anser att en kategori innefattar en grupp 

meningsenheter som har någonting gemensamt och kan innehålla underkategorier. Kategorier 

utgör kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. Vi samtalade och diskuterade, under hela analysens 

gång, om meningsenheter där vi var osäkra eller inte överens tills vi kom fram till ett svar. Detta 

för att inte tappa data. Graneheim och Lundman (2004) menar att data som svarar på syftet inte 

ska exkluderas.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i sju kategorier som handlar om hur cytostatikabehandling upplevs av 

kvinnorna. Resultatet beskrivs i form av en brödtext och illustreras med hjälp av citat. 

Kategorierna ses i tabell 3 nedan. 
 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=7) 
Kategorier 
Det förändrade utseendet gjorde det svårt att känna igen sig själv 

En smärta som var svår att hantera 

Att smak- och luktsinne försämrades 

Svårigheter med att hitta ord, minnas och koncentrera sig  

Förändringar i det dagliga livet och relationer 

Att möta samhällets fördomar och sjukvårdens brister 

Att fortsätta leva trots smärtsamma minnen och rädsla för sjukdomsåterfall 
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Det förändrade utseendet gjorde det svårt att känna igen sig själv 

Studier visar att hårförlust var den mest fruktade biverkningen (Cebeci, Yangın & Tekeli, 2012; 

Frith, Harcourt & Fussell, 2007) och på grund av det var kvinnor tveksamma till om de skulle ta 

emot behandling eller inte (Frith et al., 2007). I två studier (Frith et al., 2007; Hilton, Hunt, 

Emslie, Salinas & Ziebland, 2008) beskrev kvinnor att de blev upprörda då de inte visste hur 

håravfallsprocessen skulle gå till och hur det skulle kännas, det upptog deras tankar hela tiden. 

Frith et al. (2007) beskrev att kvinnor var oroliga att de skulle känna sig oattraktiva, inte gilla sig 

själva och de tänkte på hur de skulle hantera situationen. Studier (Harcourt & Frith, 2008; Hilton 

et al., 2008; Jayde, Boughton & Blomfield, 2013) menar att håravfallet ansågs vara det som 

syntes mest, men kunde ändå upplevas som en liten sak i jämförelse med hur starka andra 

biverkningar var. 

 
It’s going to be so obvious that it is going to be cancer, people are gonna say ‘she’s had her medication, 
she’s not just decided to shave her head’ … everyone’s immediately gonna know … this is gonna be sort 

of like two neon fingers pointing right at me (Harcourt & Frith, 2008).  
 

Håravfallet beskrevs som ångestframkallande och kvinnor kände sig mer sårbara. Ansiktet såg 

främmande ut utan ögonbryn och ögonfransar (Cebeci et al., 2012; Hilton et al., 2008; Jayde et 

al., 2013). De vidtog åtgärder för att bli positiv och behålla en känsla av sig själv (Harcourt & 

Frith, 2008; Frith et al., 2007; Jayde et al., 2013). Håret var något de kunde kontrollera. Kortare 

frisyrer var ett sätt att förbereda sig själv och sina närmaste, för att avdramatisera förändringen 

(Frith et al., 2007; Harcourt & Frith, 2008). Studien av Frith et al. (2007) fann att några 

accepterade hårförlusten som en oundviklig konsekvens och välkomnade möjligheten att skapa 

en ny stil.  

 

Kvinnor använde sig av peruk, hattar eller sjalar för att dölja håravfallet (Cebeci et al., 2012; 

Frith et al., 2007; Harcourt & Frith, 2008; Hilton et al., 2008). Kvinnor ville köpa peruk så tidigt 

som möjligt i behandlingen. Inköpen sågs som bevis på att de hade accepterat den kommande 

hårförlusten. När de provade perukerna för första gången, upplevde några att peruken skulle 

fungera bra när håret var borta (Frith et al., 2007), medan för andra framkallade peruken tårar 
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och saknad efter sitt eget hår (Hilton et al., 2008). I studien av Jayde et al. (2013) beskrevs 

håravfallet som en symbol för cancer och det var först då de insåg att de var sjuka. Håravfallet 

påverkade dem även när håret vuxit ut eftersom det kändes annorlunda och främmande.  

 
Yeah, it [shaving hair] is control, definitely about the control aspect, ‘cos I won’t be able to control how I 

feel internally, if I feel sick I’m gonna feel sick, there’s nothing I can do about it. Tiredness is the other 
thing, but that is one thing, I can decide when it [hair] goes, what I do about it, whether I hide it with a 

wig, whether I wear a hat or a scarf or whatever, you know (Frith et al., 2007). 
 

Att gå upp i vikt på grund av behandlingen var oväntat och framkallade besvikelse (Kwok et al., 

2015). Kvinnorna såg bara de negativa förändringarna som skett och detta framkallade ångest, 

obehag och sorg. Kvinnligheten försvann och det var som ett sista slag mot det som fanns kvar 

av självkänsla och självförtroende (Cebeci et al., 2012; Kwok et al., 2015; Jayde et al., 2013; 

Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). Sjukdomen och behandlingens effekter förändrade 

självuppfattningen (Cebeci et al., 2012; Harcourt & Frith, 2008; Jayde et al., 2013). Kvinnor 

skämdes för sitt utseende (Cebeci et al., 2012; Harcourt & Frith, 2008) och förväntade sig 

negativa reaktioner av andra på grund av att de såg annorlunda ut (Hilton et al., 2008). 

 

I hated my appearance. I couldn’t stand looking at the mirror. I felt ashamed before my husband, 
children and family. I did not want anyone to see me that way (Cebeci et al., 2012) 

 
En smärta som var svår att hantera 

Studier (Hellerstedt-Börjesson, Nordin, Fjällskog, Holmström & Arving, 2015; Hellerstedt-

Börjesson, Nordin, Fjällskog, Holmström & Arving, 2016) fann att smärtan påverkade oftast 

samma kroppsdelar efter varje behandlingstillfälle och kvinnor hade svårt att komma igång på 

morgonen på grund av muskelvärken. Hellerstedt-Börjesson et al. (2015) beskrev att smärtan 

efter första behandlingen upplevdes som värst. Studier av Hellerstedt-Börjesson et al. (2015; 

2016) visade att kvinnor kände sig sårbara, ensamma med negativa tankar och det var svårt att 

tro att de skulle överleva. Hellerstedt-Börjesson et al. (2015) fann att kvinnorna inte hade 

förväntat sig att smärtan skulle vara så hemsk. Att inte veta när den skulle försvinna beskrevs 

som outhärdligt. Smärtan förstärkte upplevelsen av att vara allvarligt sjuk. Hellerstedt-Börjesson 
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et al. (2015) beskrev att behandlingens effekter gjorde att kvinnor trodde att kroppen skulle gå 

sönder, det var som att genomgå operation utan bedövning. 

 

I’ll never forget that; it was something so terrible, and it was during the first course of the treatment. I 
thought that I would be torn to pieces I I felt like I was in a dryer, and I was thrown back and forth, like I 

was torn and ripped into pieces (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). 
 

Studier av Hellerstedt-Börjesson et al. (2015; 2016) beskriver att smärtan störde kvinnornas 

levnadssätt, hade lett till stora förändringar i kroppen och de upplevde att deras kropp inte 

fungerade som förut. Ibland var de osäkra på om smärtan berodde på sjukdom eller behandling. 

Hellerstedt-Börjesson et al. (2016) fann att kvinnor försökte hitta strategier för att klara av 

smärtan. De planerade sin dag utifrån hur de kände sig, försökte hitta bekväma vilopositioner, 

rörde sin kropp på ett specifikt sätt för att minska smärta. De försökte uthärda smärtan för att inte 

vara till besvär för sjukvården (Hellerstedt-Börjesson et al., 2015) eller en börda för sin familj 

(Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). De var beroende av stöd och rådgivning samt smärtstillande 

läkemedel för att kunna hantera smärtan (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). Kvinnor upplevde 

att de fick kombinera olika läkemedel på egen hand för att hitta en dos som gav effekt. När det 

onda var hanterbart var livet nästan som vanligt (Hellerstedt-Börjesson et al., 2015). 

 

 The pain killers did not help at first, but then I realized if I took the weaker pain killer in between the 
stronger ones, then it got better, but until I understood that (Hellerstedt-Börjesson et al., 2015). 

 

Att smak- och luktsinne förändrades 

Förändringar i lukt och smak upplevdes besvärligare än kvinnorna föreställt sig (Bernhardson, 

Tishelman & Rutqvist, 2007). Studier (Bernhardson et al., 2007; Kwok et al., 2015) beskrev att 

förändringarna gjorde att kvinnor saknade tillfredsställelse av maten vilket framkallade irritation, 

besvikelse och sorg. Bernhardson et al. (2007) fann att förändringarna beskrevs som äckliga, 

udda eller som att det saknades en pusselbit. Kvinnor jämförde smakupplevelserna med olika 

saker som exempelvis metall, sågspån eller gamla strumpor. De upplevde att det förändrade 

luktsinnet gjorde att vanliga dofter var svåra att känna igen och vissa dofter blev starkare. 

Familjen fick sluta använda produkter med parfym. Starka dofter gjorde att de fick anpassa sig 
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för att undvika att hamna i problematiska situationer, de undvek platser som ansågs lukta 

obehagligt (Bernhardson et al., 2007). 

 

När de kemosensoriska förändringarna upplevdes som värst förändrade kvinnor sin kost och 

vanorna kring måltiderna (Bernhardson et al., 2007; Kwok et al., 2015). Studien av Kwok et al. 

(2015) beskriver att kvinnor nästan inte kunde dricka någonting på grund av att det smakade illa 

och de åt helst mat med mycket socker eller salt för att det smakade mer. Att prioritera hälsosam 

kost upplevdes svårt och kvinnorna oroade sig för att deras ohälsosamma matvanor skulle 

påverka familjens matvanor. Bernhardson et al. (2007) fann att kvinnor inte kunde sköta 

matlagningen längre på grund av förändringarna i smak och lukt. Många kvinnor kräktes och 

hade ingen aptit under behandlingen. Några åt bara för att ha energi att göra saker, andra åt för 

ätandets skull eller för att inte såra den som hade lagat maten. De upplevde förändringar i både 

mängd och typ av kost, några kvinnor gick från att äta normalt till att äta mer än vanligt.  Studier 

(Bernhardson et al., 2007; Kwok et al., 2015) visade att kvinnor upplevde att mat de tyckt om 

förut inte längre smakade likadant. Samma mat kunde smaka annorlunda för varje gång de åt 

den. De använde sig av smak- och luktminnet för att komma ihåg hur saker brukade smaka och 

lukta.  

 
Burnt-um, it’s not that smooth coffee taste you know so well. You know, you have a very strong sensation 
of how things taste, and it just doesn’t fit in. It’s hard to describe, but it’s the taste, things just don’t taste 

the way they used to (Bernhardson et al., 2007).  
 

Svårigheter med att hitta ord, minnas och koncentrera sig  

En studie (Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014) fann att kvinnor upplevde att kognitiva 

problem påverkade alla aspekter av livet på olika sätt och vid olika tidpunkter. De fann trygghet i 

att de kognitiva problemen hade en förklaring som var kopplad till cytostatikabehandling. Att 

uppleva dessa problem beskrevs som att man sovit bort livet, ett pussel som saknade bitar eller 

att sakna någonting i hjärnan. Svårigheter att minnas gjorde att de tappade bort saker och la dem 

på fel ställe. De gick från att vara organiserade och motiverade till att inte känna igen sig själva.  

Problem och svårigheter att hitta ord när man pratade med någon resulterade i pinsamma och 
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upprörande situationer. De upplevde problem med att utföra sysslor som krävde koncentration 

och kognitiv ansträngning. De tyckte att de dagliga uppgifterna tog längre tid och det krävdes 

fullt fokus för att färdigställa något.  

 

It took it all away from me … simple things were a big deal … I feel like l’ve slept my life away (Player et 

al., 2014). 

 

De upplevde svårigheter att planera, ordna, koncentrera och koordinera deras handlingar medan 

de körde bil och var många gånger nära att orsaka olyckor. Bristen på kollektivtrafik gjorde att 

de kände sig tvungna att köra bil. De kände press att återgå till arbetet för att få ekonomin att gå 

ihop, trots att biverkningarna kvarstod. Många var oroliga att behöva gå ned i arbetstid eller att 

inte kunna prestera som förut på grund av sina kognitiva symtom. Dessa symtom gjorde att man 

behövde gå igenom alla anteckningar en hel dag för att komma ihåg arbetet dagen efter, vilket 

krävde tid och minne. Det var svårt att hitta balans mellan arbete och familjeliv och de 

bekymrade sig över hur de kunde få tillbaka livet innan. Till följd av de kognitiva problemen 

upplevde de rollförluster i hemmet och en förlorad identitet (Player et al., 2014). 

 
I have to put a lot more time into my work … That’s not so good for my home life with my children. I’m 

worried that these last couple of years I’ve missed out on family things (Player et al., 2014). 
 

Förändringar i det dagliga livet och relationer 

Kwok et al. (2015) fann att perioden mellan diagnos och första behandlingstillfället medförde 

kraftigt intryck i kvinnors liv. Studier (Cebeci et al., 2012; Nizamli et al., 2011; Player et al., 

2014) visade att efter första behandlingen blev kvinnor så fysisk påverkade att de var helt 

beroende av andras hjälp. Detta gjorde att de upplevde en förlorad autonomi. En studie (do Prado 

et al., 2016) fann att biverkningarna av behandlingen upplevdes aggressiva och traumatiska. 

Nizamli et al. (2011) beskrev att kvinnor upplevde emotionell instabilitet, ångest och depression 

efter behandlingen. Biverkningar som illamående, kräkningar, trötthet och viktminskning 

påverkade kvinnors liv negativt. Studier (Hellerstedt-Börjesson et al., 2015; Kwok et al., 2015; 
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Player et al., 2014) fann att kvinnor upplevde att vanliga rutiner som träning eller rasta hunden 

var fysiskt krävande och de behövde vila mycket.  

 

I couldn’t even walk the dog. Later we took a very short walk, but I moved so slowly that the dog turned 
around and looked at me (Hellerstedt-Börjesson et al., 2015). 

 

Cebeci et al. (2012) och Nizamli et al. (2011) menar att kvinnor tappade intresset för saker som 

brukade vara centralt i deras liv. De saknade sitt gamla liv. Flera studier (Harcourt & Frith, 2008; 

Hellerstedt-Börjesson et al., 2015, 2016; Nizamli et al., 2011; Player et al., 2014) menar att 

behandlingens effekter gjorde att de blev begränsade och isolerade sig från familj och vänner. De 

ändrade sina rutiner för att undvika att samtala med någon om sin sjukdom. En studie Nizamli et 

al. (2011) fann att kvinnorna tänkte ofta på framtiden och vad som skulle hända med deras familj 

om de inte överlevde. Studier (Cebeci et al., 2012; do Prado et al., 2016) fann att de kvinnor som 

upplevde känslomässigt och socialt stöd av sina familjer, upplevde att banden mellan dem blev 

starkare. Stödet var betydelsefullt för deras mående. 

  
You fall so easily in the first ten days of receiving chemotherapy. You cannot even move a spoon to your 
mouth, your hands shake… you cannot walk... cannot even go to the toilet. Your spouse, child, brother or 

mother must do everything for you (Cebeci et al., 2012). 
 

Nizamli et al. (2011) menar att kvinnor som levde i en relation fasade för att den skulle förändras 

under sjukdomstiden. Kvinnor upplevde att det förändrade utseendet hade haft en negativ 

inverkan på parets tillit och förhållande till varandra (Harcourt & Frith, 2008), samt påverkat 

deras sexliv negativt (Nizamli et al., 2011). Hilton et al. (2008) menar att det kändes konstigt att 

inleda ett nytt sexuellt förhållande då de inte hade något kroppshår.  En studie (Hellerstedt-

Börjesson et al., 2016) fann att kvinnors temperament och tålamod med familjen påverkades av 

behandlingen. Nizamli et al. (2011) och Cebeci et al. (2012) menar att kvinnor påverkades 

känslomässigt på grund av att behandlingen tog all deras tid och energi och gjorde det svårt att 

bemästra mammarollen. Jayde et al. (2012) fann att kvinnor kände press att täcka sitt huvud när 

de hämtade sina barn från skolan. Detta för att inte skrämma andra barn samt för att deras barn 

annars skämdes.  
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Att möta samhällets fördomar och sjukvårdens brister 

Studier (Harcourt & Frith, 2008; Hilton et al., 2008; Player et al., 2014) fann att kvinnor 

upplevde att främlingar inte insåg att de var sjuka utan hade många fördomar. Ibland kände 

kvinnorna att deras utseende hade väckt fientliga, fräcka och dömande tankar hos andra. 

Harcourt & Frith (2008) fann att människor la fram sina åsikter, ifrågasatte sjukdom och 

behandling när kvinnorna var ute i bland folk. De fasade för dessa situationer eftersom det gjorde 

dem obekväma och besvärade. Nizamli et al. (2015) beskriver att kvinnor upplevde en negativ 

samhällssyn. De uttryckte ett starkt behov av att bli accepterade av samhället, de ville inte bli 

behandlade som sjuka, utan önskade att samhället skulle behandla dem som de gjorde innan 

sjukdom och behandling. Den negativa samhällssynen påverkade kvinnors relationer och för de 

som inte var gifta minskade chanserna att ingå äktenskap avsevärt.  

 
If people and the society as a whole accepted that disease, this will be a major support for us . . . I do not 
like people saying I’m ill or a patient. I want them to treat me as I was before the illness (Nizamli et al., 

2011). 
 

Player et al. (2014) beskriver att kvinnor upplevde brist på kontinuitet i vården vilket gjorde det 

svårt för dem att skapa en tillitsfull relation till personalen. Detta försvårade möjligheten att 

samtala om vilka problem de upplevde till följd av cytostatikabehandlingen. Kwok et al. (2015) 

och Player et al. (2014) menar att kvinnor kände sig otillräckliga under behandlingen på grund av 

att det hände flera saker samtidigt. Sjukvården matade dem med skriftlig information men det 

fanns ingen ork att läsa den. Studier visar att de som fick vara delaktiga i sin vård kände sig 

nöjda och uppskattade att personalen accepterat och värderat deras synpunkter (Hellerstedt- 

Börjesson et al., 2016; Player et al., 2014), medan de som inte kände sig delaktiga var besvikna 

på vården (Hellerstedt-Börjesson et al., 2015; Hilton et al., 2008; Jayde et al., 2013; Kwok et al., 

2015; Player et al., 2014). Kwok et al. (2015) fann att kvinnor önskade att de fått en mer 

individanpassad vård. 
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Att fortsätta leva trots smärtsamma minnen och rädsla för sjukdomsåterfall 

Studier (Do Prado et al., 2016; Hellerstedt-Börjesson et al., 2015; Nizamli et al., 2011) visade att 

kvinnor levde med osäkerhet och rädsla inför framtiden och eventuella behandlingar. Att inte ha 

kontroll över sitt liv väckte känslor som maktlöshet. Motgångar under behandlingen gjorde att de 

tappade hoppet. En studie (Nizamli et al., 2011) visade att kvinnor var rädda att inte kunna 

hantera biverkningarna. Hellerstedt-Börjesson et al. (2015, 2016) menar att kvinnor var oroliga 

för sjukdomsåterfall, att vissa smärtor skulle bli bestående och de var rädda för att dö. Cebeci et 

al. (2012) menar att några valde att förlita sig på Gud i hopp om att bli friska. Hellerstedt- 

Börjesson (2015, 2016) fann att erfarenheter från tidigare behandling hade påverkat dem 

psykiskt och skapat skräck i deras liv. Cytostatikabehandling beskrevs som den värsta 

upplevelsen de hade varit med om.  

 
I feel like I do not want to do it again, I do not want to do it. I feel like I have no control; it becomes a 

concern. I think what happened the first time makes me so scared, it was among the worst things I’ve ever 
experienced. I worry about the next treatment; how my body will react (Hellerstedt-Börjesson et al., 

2015). 
 

Studien av Hellerstedt-Börjesson et al. (2016) fann att kvinnorna såg kroppen som en konstant 

påminnelse om vad de gått igenom under behandlingen. Att minnas behandlingsperioden var 

som att återuppleva behandlingen igen. Ibland kunde platser som sjukhuset påminna dem om den 

svåra tiden. Ett år efter avslutad behandling kände sig kvinnorna besvikna över att inte vara helt 

återställda och kunna leva upp till andras förväntningar, på grund av att vissa biverkningar 

kvarstod. Studier (Cebeci et al., 2012; Hellerstedt-Börjesson et al., 2016) fann att livet efter 

diagnos och behandling hade skapat en känsla av att vara mer närvarande. Kvinnor tyckte att det 

var otroligt att vara vid liv trots allt, och tyckte livet var underbart att leva. Kwok et al. (2015) 

menar att de erfarenheterna av behandlingen gav dem styrka och motivation att nå nya mål i 

livet. 

 
You understand the value of health when you lose it... now, I have to pay a lot of attention to my health… 
I used to smoke, but now I quit… I have changed my diet… I’m going for walks… I try not to worry about 

everything (Cebeci et al., 2012). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av cytostatikabehandling i 

samband med cancer. Analysen resulterade i sju olika kategorier: Det förändrade utseendet 

gjorde det svårt att känna igen sig själv, en smärta som var svår att hantera, att smak- och 

luktsinne försämrades, svårigheter med att hitta ord, minnas och koncentrera sig, förändringar i 

det dagliga livet och relationer, att möta samhällets fördomar och sjukvårdens brister och att 

fortsätta leva trots smärtsamma minnen och rädsla för sjukdomsåterfall. 

 

I studiens resultat framkom det att håravfall var den mest fruktade biverkningen av att genomgå 

cytostatikabehandling. Håravfallet kändes främmande och kvinnorna upplevde att de förlorade 

hela sin kvinnlighet på grund av det. McKillop (2010) har undersökt autoimmunrelaterat 

håravfall och menar att håravfallet kan vara svårt att acceptera på grund av att det är en 

oförutsägbar sjukdom som inte har samma förlopp hos alla människor som blir drabbade. 

Håravfall kan leda till ett förändrat utseende och ett känslomässigt lidande. Personer som förlorar 

sitt hår blir ofta utsatta för stigmatisering och ofrivillig uppmärksamhet i samhället. I 

litteraturstudiens resultat framkom även att kvinnorna vidtog åtgärder för att hantera håravfallet, 

som att raka sig, använda peruker, sjalar eller hattar. Det framkommer även att några kvinnor såg 

håravfallet som en möjlighet att skapa en ny stil. En studie menar att håravfall leder till en 

förändrad identitet och kvinnlighet, som gör det svårare att vara optimistisk och behålla hoppet. 

För att stärka känslan av kontroll, öka självkänslan och livskvaliteten under behandlingsperioden 

behöver kvinnor alternativ och resurser från sjukvården (Borsellino & Young, 2011). “Look 

Good - Feel Better” (LGFB) projektet startade i USA 1989 och är en workshop som är inriktad 

på att hjälpa kvinnor som har förlorat sitt hår till följd av cancer (www.lgfb.org.au). Taggart, 

Ozolins, Hardie och Nyhof-Young (2009) menar att LGFB har en positiv inverkan på kvinnor 

som genomgått cytostatikabehandling i samband med cancer. Kvinnorna som medverkade i 

deras studie kände sig gladare, fick en ökad självkänsla och ångesten minskade på grund av att 

de fick möjlighet att dela sina erfarenheter med varandra. Projektet lärde dem även kunna njuta 

av livet och många kvinnor kände sig mindre ensamma. Kvinnorna kunde inte beskriva specifikt 

hur deras självbild hade förbättrats. De flesta deltagarna upplevde att LGFB inte kunde förändra 
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deras interaktioner med andra människor, eftersom de inte blivit utsatta för stigmatisering eller 

blivit bemötta annorlunda. Enligt Antonovsky (2005, s. 45) innebär en hög känsla av 

hanterbarhet att man har resurser som gör att man kan möta de svåra situationer man ställs inför, 

detta innebär att man inte känner sig som ett offer eller att livet behandlar en orättvist. Personer 

som upplever hög hanterbarhet tenderar att klara sig bättre när de möter negativa händelser. 

Utifrån detta anser vi att samtalsgrupper, med kvinnor som varit med om samma sak, och kurser 

liknande LGFB bör erbjudas av sjukvården tidigt i cytostatikabehandlingen. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att ständig smärta hade lett till drastiska förändringar i kroppen 

hos kvinnorna. Kroppen fungerade inte som den brukade och det var svårt för dem att komma 

igång. Trots att kvinnorna upplevde smärta försökte de uthärda den för att inte vara till besvär för 

sjukvården. Enligt Torresan et al. (2015) som undersökt både män och kvinnors upplevelser av 

smärta, kunde smärta beskrivas som ett psykiskt pressat tillstånd som har en negativ påverkan på 

alla aspekter i livet. Smärtan identifierades som ett tecken på deras sjukdom. Smärtan hade även 

negativa effekter på familj, socialt och arbetsliv, som slutligen resulterade i en betydande 

förminskning av livskvaliteten. Larsson och Wijk (2007) har i sin studie undersökt patienter som 

upplevde smärta relaterat till cancer. De fann att smärtlindringen och informationen som 

sjuksköterskan gav patienterna gjorde att de upplevde kontroll i livet. De fann att effektiv 

smärtlindring, med kontinuerliga kontroller och stöd från omvårdnaden, gjorde att patienterna 

kunde uppleva hälsa och livskvalitet trots sin sjukdom. Torresan et al. (2015) fann att då 

patienten upplevde ett förtroendefullt förhållande till vårdlaget ökade följsamhet i behandlingen. 

Ett förtroendefullt förhållande kännetecknas av mänsklighet, vänlighet, tillit och gästfrihet, samt 

att personalen har en förståelse för patientens lidande. Negativa relationer ger en större 

benägenhet att ifrågasätta behandlingsplan och effekten av läkemedel. Street et al. (2014) har 

utformat en intervention som kunde hjälpa patienter med smärtrelaterade problem. 

Interventionen baserades på att aktivera och utbilda patienter för att hjälpa dem på ett effektivt 

sätt prata med sin läkare om smärtan. Interventionen skulle hjälpa dem att kunna justera sin 

smärtbehandling, ställa frågor och uttrycka sina önskemål. Utifrån detta anser vi att sjukvården 

bör sträva efter en bra relation till alla patienter, vara lyhörd och se patienten som en helhet. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal bör stötta och uppmana patienter bör stöttas till att ställa frågor, 

uttrycka oro och bekymmer samt berätta hur de ser på sin smärtbehandling och vad de tror skulle 

kunna lindra deras smärta. 

 

I resultatet framkom att cytostatikabehandling förändrade kvinnornas smak- och luktsinne, detta 

orsakade många problem vid måltidssituationer och påverkade dem negativt. De Vries et al. 

(2018) menar att patienter bör informeras om att cytostatika kan medföra förändringar i smak 

och lukt innan behandlingen påbörjas. Patienterna bör observeras under behandling gällande 

näringsintag och livskvalitet. Kiss, Krishnasamy och Isenring (2014) fann att kostrådgivning 

och/eller kosttillskott förbättrade näringsintaget hos patienter med lungcancer som fick 

cytostatikabehandling. Antonovsky (2005, s. 44–45) menar att som människa vill man kunna 

förutsäga händelser i sitt liv, om något överraskar oss vill man ändå kunna förklara det. Om man 

har en hög känsla av begriplighet kan man förklara olika situationer i livet. Utifrån detta anser vi 

att sjukvårdspersonal kan öka begripligheten hos patienten genom att ge information, om hur 

cytostatikabehandling kan upplevas, som patienten kan förstå innan behandlingen påbörjas. 

Informationen kan ges både skriftligt och muntligt, information kan ges successivt under 

behandlingen, samt att man upprepar informationen under flera tillfällen. Sjuksköterskan kan 

även se till så att patienten kan få träffa en dietist som kan ge råd om kost specifikt för den unika 

individen. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna fick kognitiva problem till följd av cytostatika. De 

upplevde att det var svårt att hitta balans mellan arbete och familjeliv. Identiteten förändrades på 

grund av att de saknade motivation att göra saker, kunde inte köra bil eller göra saker som var 

kognitivt krävande. De kände att de förlorade sin roll i hemmet. Söderberg och Lundman (2001) 

som undersökt kvinnor med fibromyalgi fann liknande resultat. Deras roll i familjen var inte lika 

aktiv som förut. Relationen till maken och barnen förändrades till följd av sjukdomen. Kvinnorna 

upplevde även att sjukdomen påverkade deras arbete. De orkade inte längre arbeta heltid utan 

fick gå ner i arbetstid eller sluta arbeta. Armstrong (2016) menar att trots att det är känt att 

cytostatikabehandling medför förändringar i de kognitiva funktionerna, finns det inga 



 
 
 
 

 

22 

tillgängliga metoder för att förhindra att dessa förändringar uppstår. Det är därför viktigt att 

patienter får utbildning, emotionellt stöd och resurser. Detta för att öka kunskapen och få en 

grund för att kunna handskas med dessa förändringar. Utifrån detta tycker vi att det är viktigt att 

sjukvårdspersonal förbereder patienter och familj på de kognitiva biverkningar som 

behandlingen kan medföra. Vi anser även att det är viktigt att vi som sjuksköterskor är medvetna 

om att cytostatikabehandlingen kan orsaka minskad självständighet och rollförluster. I vårt 

resultat ser vi tydligt att rollförluster är någonting vanligt i samband med cytostatikabehandling 

och därför tycker vi att alla yrkeskategorier inom sjukvården bör arbeta tillsammans för att ge 

kvinnorna specifika interventioner och verktyg som gör att de kan bibehålla eller anpassa sina 

roller. Genom att instruera patienten i hur man kan identifiera problem som kan uppstå i 

vardagen hjälper man kvinnorna att själv hitta lösningar på sina begränsningar. 

 

I resultatet framkom det att biverkningarna gjorde att relationer till familj och vänner 

förändrades. Biverkningarna från cytostatikabehandlingen påverkade deras kropp och liv så 

mycket att de blev beroende av familj och sjukvård för att klara av sin vardag. De upplevde att 

rollerna i familjen förändrades på olika sätt. Enligt Ockerby, Livingstone, O’Connell och Gaskin 

(2013) är det viktigt för patienter med cancer att ha någon som stödjer och bryr sig om dem. 

Familj och vänner har oftast inte någon kunskap kring omvårdnad och måste anstränga sig för att 

kunna ta sig an den nya rollen. Berterö, Vanhanen och Appelin (2008) anser att självständighet 

och integritet var viktigt för att patienterna skulle behålla livskvalitet och status. De ville bli 

accepterade och behövda som den person de en gång var. Laidsaar-Powell, Butow, Bu, Fisher, 

och Juraskova (2016) menar att många patienter uppskattar att familjemedlemmar är involverade 

i deras vård. Många patienter tyckte att upplevelsen av cancer och behandlingen var en 

gemensam resa där familjen kämpade tillsammans som ett lag. Utifrån detta tycker vi att det är 

viktigt att sjukvårdspersonalen främjar delaktighet även till familj och vänner, detta endast i 

samtycke med patienten. När anhöriga är involverade i vården kan de hjälpa patienten att förstå 

information och hjälpa patienten att fatta beslut. Genom att främja delaktighet känner sig både 

patient och anhöriga sedda av vårdpersonalen. 
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I resultatet framkom det att kvinnor upplevde en negativ samhällssyn. De mötte fientliga, fräcka 

och dömande tankar hos andra. Människor började diskutera och ifrågasätta sjukdom och 

behandling och kvinnorna fasade för dessa situationer eftersom de gjorde dem obekväma och 

besvärade. Robotin et al. (2017) menar att patienter upplever sig stigmatiserade på grund av 

deras cancerdiagnos och att samhället trodde att cancer var smittsamt. Tang, Mayer, Chou och 

Hsiao (2016) undersökte stigmatisering hos kvinnor med cancer och fann liknande resultat. 

Kvinnorna var rädda för att berätta att de hade cancer för de oroade sig för att bli isolerade, 

avvisade eller bli bemötta på ett dåligt sätt. När diagnosen blev synlig upplevde kvinnorna att det 

sociala livet hotades på grund av andras attityder mot deras sjukdom. Andra människor bemötte 

dem med skam, sympati, medlidande, lidande och försiktighet. Utifrån detta anser vi att 

samhället har en begränsad kunskap om cancer och behandling, men vi tror att genom att utbilda 

allmänheten kan vi förebygga denna negativa samhällssyn på cancer. 

 

I resultatet framkom att bristen på kontinuitet i vården gjorde det svårare att skapa en tillitsfull 

relation som tillät kvinnorna att samtala om problemen som cytostatikabehandlingen medfört. 

När de inte fick hjälp och stöd från vården kände de sig svikna. Enligt Robotin et al. (2017) 

önskade patienter få svar på sina frågor, men läkarna var tidsbegränsade. De medicinska termer 

som läkarna använde var svåra att förstå, därför sökte de sig ofta till internet eller till andra 

patienter med samma sjukdom. Matsuyama, Kuhn, Molisani och Wilson-Genderson (2013) anser 

att det är viktigt att patienten får bestämma hur mycket information de vill ha. 

Informationsbehovet kan vara högt vid tidpunkten för diagnosen, eftersom många patienter inte 

har någon erfarenhet av cancer och vill ha information för att kunna förstå och klara av sin 

cancerform. Informationsbehovet minskar med tiden vilket indikerar att patienterna kan erhålla 

och förstå nödvändig information under hela behandlingen. Vidare anser Matsuyama et al. 

(2013) att man ska ha i åtanke att alla patienter inte alltid vill ha information om allt, det är 

därför av stor vikt att utgå från individuella behov. Utifrån detta tycker vi att det är viktigt att 

sjukvårdspersonal anpassar sig efter patienten, tar sig tid att svara på dennes frågor och använder 

ett språk som denne förstår. 
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I litteraturstudien framkom att kroppen var en konstant påminnelse om vad kvinnorna gått 

igenom under behandlingen. De hade smärtsamma minnen men tyckte det var otroligt att de 

överlevt cancer och behandling. Kvinnorna tyckte att det var underbart att leva. Antonovsky 

(2005, s. 45–46) menar att när personer som upplever en hög känsla av meningsfullhet ställs 

inför olyckliga situationer, konfronterar man dem som utmaningar och söker mening i dem. De 

som upplever låg meningsfullhet har inte samma kapacitet att hitta en mening i saker de ställs 

inför. Utifrån detta tycker vi att sjukvården ska erbjuda samtalsgrupper eller möte hos psykolog 

efter avslutad behandling för att få stöd och vägledning hur man tar sig an det nya livet på bästa 

sätt. 
 
Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utfördes med en kvalitativ metod med syftet att beskriva kvinnors 

upplevelse av cytostatika i samband med cancer. Kvalitativa studier bygger på en stark och 

lämplig metoddel. För att bedöma trovärdigheten har vi tagit hjälp av kvalitetskriterierna 

pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302–303). 

 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302–303) beskriver att pålitlighet handlar om hur stabilt 

resultatet är och om andra författare under samma förutsättningar skulle kunna komma fram till 

liknande resultat. Forskningsprocessen ska tydligt framgå och det ska vara lätt för läsaren att se 

hur författarna har gått till väga. Vi inkluderade alla meningsenheter som svarade mot studiens 

syfte och försökte göra analysen så systematisk och textnära som möjligt (jfr Graneheim & 

Lundman, 2004). Att någon annan än författarna granskar studien ökar pålitligheten. Vi har varit 

noggranna i under processen, genomfört den på ett systematiskt sätt och noggrant dokumenterat 

alla steg, samt deltagit i seminarium och handledning där vår studie har granskats av andra under 

hela arbetets gång, vilket höjer pålitligheten.  
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Holloway och Wheeler (2010, s. 303) beskriver att tillförlitligheten i studien baseras på att 

deltagarna ska kunna känna igen deras upplevelser de framfört. Forskaren kan öka 

tillförlitligheten i resultatet genom att ta små steg i kategoriseringen för att inte missa viktigt 

innehåll eller tolka på ett felaktigt sätt deltagarnas upplevelser. Citat från originalkällan används 

för att förstärka resultatet. Meningsenheter som är breda kan innehålla olika betydelser och vara 

svåra att hantera och analysera, medan smala kan leda till att texten splittras och missförstås. Vi 

kontrollerade så att betydelse och kontext stämde överens med den primära källan i alla 

meningsenheter (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna var skrivna på engelska vilket kan 

sänka tillförligheten i resultatet då vi pratar svenska och det kan leda till att texten misstolkas 

eller att man blandar in sin förförståelse. Vi ser också att sökorden “self esteem” och “body 

image” kan ses som ett sätt att ha blandat in sin förförståelse, men vi skulle förmodligen använt 

dessa sökord om vi undersökt män. 

 

Överförbarhet syftar till om resultatet går att överföra till andra sammanhang, med detta menas 

att den väntade kunskapen i en kontext kan vara relevant i en annan. För att bedöma studiens 

överförbarhet krävs det att datainsamlingen finns tydligt beskriven (Holloway & Wheeler, 2010, 

s. 303). Graneheim och Lundman (2004) anser att det är bra att ge en tydlig beskrivning av hur 

urval, datainsamling och analys gått till för att förenkla överförbarheten för andra forskare. 

Eftersom vi tydligt presenterat litteratursökningen och alla steg blir det möjligt för läsaren att 

bedöma överförbarheten. Denna studie belyser inte hela populationen, endast kvinnor, vilket 

innebär att vi inte tittat på män upplevelser. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

överförbarheten bedöms av läsaren. 

 

Bekräftelsebarhet innebär den aktuella studiens överensstämmelse med den primära källan, inte 

forskarnas egna åsikter. Studien bedöms utifrån hur resultatet och slutsatsen besvarar syftet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Att använda sig av en korrekt referensteknik samt bearbeta 

sin förförståelse är ett sätt att stärka bekräftelsebarheten. Vi har använt oss av sifferkoder under 

analysen för att lätt kunna hitta tillbaka till primärkällan för att säkerställa att vi inte lagt till 
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någon tolkning eller förförståelse. Vi har varit medvetna om vår förförståelse under hela 

processen och varit öppna med den för att inte låta den styra resultatet. 

 

Slutsatser 

Litteraturstudiens resultat visar på kvinnors upplevelser av att genomgå cytostatikabehandlingen. 

Behandlingens effekter påverkade många aspekter i deras liv vid olika tidpunkter under och efter 

behandlingen. Kvinnorna var beroende av stöd från familj och sjukvård. Sjukvårdspersonal kan 

hjälpa dem genom att använda familjen som en resurs kring vården av patienten. Det är viktigt att 

patienten får nödvändig och anpassad information under hela behandlingen. Det är även viktigt 

att patienten får utbildning, stöd och resurser när förändringar och biverkningar uppstår. Detta 

underlättar för patienten att förstå och hantera dessa förändringar. Kvinnorna upplevde att 

smärtan hade lett till drastiska förändringar i deras kropp och vi anser att det behövs mer 

forskning kring cytostatikainducerad smärta med fokus på interventioner som kan lindra smärta.  

Bristen på kontinuiteten i vården kan orsaka onödigt lidande hos patienter. Brist på tillit till 

sjukvården kan leda till lidande och att patienten inte söker hjälp för sina problem. Vi anser att 

sjukvårdspersonal bör sträva efter att ha en god relation till patienten, för att få en ökad förståelse 

för patientens lidande och ge en bättre vård. Kvinnan ses som mjuk, ömtålig och känslosam i 

samhället. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle som påverkar och formar kvinnor, alla är olika. 

Denna patientgrupp kan man möta på alla arbetsplatser. Om sjuksköterskan vet hur behandlingen 

kan påverka kvinnors hälsa blir det lättare att upptäcka dessa faktorer och hjälpa kvinnorna. 

Sjuksköterskans arbete är viktigt utifrån ett hälsofrämjande perspektiv samt för att vården och 

samhället ska fortsätta utvecklas. Det är känt att kognitiva förändringar uppkommer till följd av 

cytostatikabehandling, men man har inga åtgärder för att förhindra att de uppkommer. Kvinnor 

som upplevde denna typ av biverkning ansåg att den hade en stor påverkan i deras liv. Vi anser 

att mer forskning behövs kring kognitiva problem. 
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