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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Cytostatika är ett läkemedel som främst ges till cancerpatienter. 
Cytostatikabehandling har ett flertal biverkningar som påverkar patienten och behandlingen 
kräver specifik omvårdnad. Cytostatikabehandling skapar både ett kroppsligt och själsligt 
lidande. Varje person är unik och biverkningarna kan upplevas olika för alla som genomgår 
cytostatikabehandling. Vid sjukdom och behandling kan det vara svårt att bevara ett gott 
föräldraskap. Hela familjen påverkas av cytostatikabehandlingen och familjen blir åsidosatt.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor 
med hemmavarande barn. 
Metod: En kvalitativ design baserad på fyra patografier som analyserades med hjälp av 
Graneheim och Lundmans tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: biverkningarnas påverkan på kroppen, att leva 
i en känslomässig ovisshet där det tillkom två underkategorier: positiva känslor och negativa 
känslor och den tredje kategorin var strategier krävs för att klara av cytostatikabehandlingen. 
Slutsats: Cytostatikabehandling påverkar människan både psykiskt, fysiskt och socialt. Hur 
patienten mår och upplever cytostatikabehandlingen påverkas av omgivningen. En positiv 
inställning är en grundförutsättning för att klara av cytostatikabehandlingen. Att ha en strategi 
kan underlätta och vara till hjälp för att klara av behandlingen. Ytterligare forskning skulle 
kunna göras kring hur barnen upplever mammans behandlingsperiod.  
 
Nyckelord: cytostatikabehandling, hemmavarande barn, kvalitativ studie, kvinnor, 
upplevelser 
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Inledning 

Cytostatikabehandling påverkar patientens vardagliga liv, både socialt, psykiskt och fysiskt 

(Pedersen, Koktved & Nielsen, 2013). Patienter som genomgår cytostatikabehandling kämpar 

för att ta makten över biverkningarna men upplever trots det en förlust av kontroll. 

Livskvalitén påverkas när patienten måste anpassa sig efter cytostatikabehandlingen och dess 

biverkningar (ibid). Att sjuksköterskan gör en kontinuerlig bedömning av patientens tillstånd 

är väsentligt för att uppnå patientens omvårdnadsbehov och bevara livskvalitén (Bergerot & 

De Araujo, 2014). En god kommunikation med patienten som genomgår 

cytostatikabehandling upplevs lugnande (Romeiro, Peuker, Bianchini & Kern de Castro, 

2016). När sjuksköterskan har en god kunskap och förståelse kring cytostatikabehandling 

medför det ett ökat förtroende hos patienten (ibid).  

 

Mamman har en speciell anknytningsrelation till barnet och denna relation påverkas vid svår 

behandling och sjukdom (Bowlby, 2010). En studie visar att patienter som har barn och 

genomgår cytostatikabehandling känner en extra oro (Mitchell, 2007). Patienter är ofta 

oroliga över vilka biverkningar som inträffar under cytostatikabehandlingen (Sivabalan, 

2013). Det kan vara av betydelse att använda sig av strategier. Det finns fler strategier för att 

hantera de fysiska biverkningarna än de psykiska biverkningarna. Därför är det viktigt att öka 

medvetenheten av cytostatikabehandlingen och dess inverkan på hälsan. Detta skulle kunna 

leda till en förbättrad vård och att patientens livskvalité förbättras (ibid). Patienter som 

genomgår cytostatikabehandling är allvarligt sjuka och därför i behov av en humaniserad och 

individanpassad omvårdnad av sjuksköterskan (Grisales-Naranjo & Arias-Valencia, 2013)  

 

Det finns forskning kring cytostatikabehandling och att cytostatikans biverkningar påverkar 

patientens vardag. Därför bör upplevelser av cytostatikabehandling uppmärksammas 

ytterligare. Det finns otillräcklig forskning kring hur upplevelser av cytostatikabehandling 

påverkar kvinnor som har hemmavarande barn. För att sjuksköterskan ska få en ökad 

förståelse för dessa patienter som genomgår cytostatikabehandling och kunna förbättra deras 

livskvalité så behövs det en utökad forskning kring detta ämne.  
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Bakgrund 

Cytostatikabehandling  

Cytostatika används i de flesta fall mot cancertumörer, men används också för behandling av 

andra sjukdomar (SBU-rapport, 2001). Cytostatikabehandling är en kraftig behandling som 

dödar tumörceller och det finns en stor risk att de närliggande friska cellerna också tar skada 

(Larsson, 2013). Syftet med behandlingen är främst att avlägsna cancertumören eller i annat 

fall bromsa upp sjukdomen för att förlänga patientens liv (Griph, 2013). Det finns flera typer 

av cytostatika som ger varierande biverkningar och alla människor reagerar olika på 

behandlingen vilket gör att biverkningarna kan variera (Sivabalan, 2013). De vanligaste 

förekommande biverkningarna under cytostatikabehandling är trötthet, sömnbesvär, 

aptitlöshet, illamående, mag- och tarmbesvär, smärta (Yamagishi, Morita, Miyashita & 

Kimura, 2009), håravfall och psykiskt lidande såsom känslomässig stress, depression och 

ångest (Sivabalan, 2013). Det finns både kurativ behandling och palliativ behandling med 

cytostatika (Socialstyrelsen, 2014). När syftet med cytostatikabehandlingen är att bota 

patienten kallas det för kurativ behandling. När syftet med behandlingen är att lindra 

patientens smärta och andra symtom, då det inte går att bota patienten, så kallas det för 

palliativ behandling (ibid).  

 

Det vanligaste sättet att få cytostatikabehandling är intravenöst och det ges på sjukhuset 

(Gudmunsson, 2013). Det finns även en del cytostatika i tablettform som kan tas hemma 

(ibid). Det har visat sig att denna form av oral cytostatikabehandling är mer bekväm och 

mindre smärtsam (Simchowitz, Shiman, Spencer, Brouillard, Gross, Connor & Weingart, 

2010). Möjligheten att ta medicinen hemma är uppskattad av många patienter då de slipper 

sjukhusmiljön samt resor fram och tillbaka till sjukhuset. Genom hembesök av sjuksköterska 

eller läkare för provtagning ökar patientsäkerheten och minskar risken för infektioner (ibid).  

 

Omvårdnad  

Målet för all omvårdnad är att uppnå en god hälsa (Jahren-Kristoffersen, 1998). Hälsan kan 

både definieras subjektivt och objektivt. Objektiva aspekter av hälsa går att mäta och 

subjektiva aspekter av hälsa är människans egna upplevelser av situationen. 

Omvårdnadssituationer utgår från patientens grundläggande behov. Patientens förmåga till 
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egenvård är avgörande för hur mycket sjuksköterskan blir involverad i omvårdnaden. 

Sjuksköterskan ska stärka och utveckla patientens egna resurser för att uppnå ökad 

självständighet (ibid). Vårdens utgångspunkt är att lindra lidandet hos patienten, dock har 

vårdens utveckling lett till det motsatta och vården skapar i vissa fall ett lidande för patienten 

(Eriksson, 2015). Vården måste ta ställning till detta för att omvårdnaden kring lidandet ska 

förbättras (ibid). International Council of Nurses (ICN) har arbetat fram en etisk kod som 

sjuksköterskan ska arbeta efter som innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och att lindra lidande (ICN, 2012). 

 

Omvårdnad vid cytostatikabehandling  

Cytostatikabehandling medför att patientens livskvalité försämras och därför är ett av de 

främsta omvårdnadsmålen att förbättra patientens livskvalité (Socialstyrelsen, 2014). Det 

finns standardiserade frågeformulär som sjuksköterskan kan dela ut till den patient som 

genomgår cytostatikabehandling (SBU- rapport, 2001). Frågeformuläret innefattar frågor 

kring patientens symtombörda, fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande. Detta kan vara 

till stöd för sjuksköterskan för att utföra en god omvårdnad (ibid). För att reducera 

illamåendet hos patienter som genomgår cytostatikabehandling så finns det kostråd att följa, 

exempelvis att äta flera mindre portioner under dagen, kall mat och inte kryddig mat 

(Bergkvist & Wengström, 2006). Att undvika retliga lukter och vila efter måltider kan också 

reducera illamåendet (ibid). Vid diarré bör kostförändringar göras genom att personen 

exempelvis undviker mjölkprodukter (Solomon & Cherny, 2006). Vid allvarlig diarré kan det 

behövas infusion med vätsketillförsel (ibid). Diarré är vanligast efter första 

cytostatikabehandlingen (Keefe, Elting, Nguyen, Grunberg, Aprile, Bonaventura, … Sonis, 

2014). Profylax kan ges om diarrén är långvarig för att öka patientens livskvalité Vid 

cytostatikabehandling (ibid). försämras också immunförsvaret och risk för infektioner är stor 

(Larsson, 2013). Därför är det viktigt med en god hygien och patienten bör undvika offentliga 

platser där infektionsrisken är hög (ibid).  

 

Att vara förälder i samband med en svår sjukdomsperiod 

Enligt Ahlström, Skärsäter och Danielson (2010) så är det svårt att upprätthålla ett aktivt 

föräldraskap när föräldern mår psykiskt dåligt och det skapar en känsla av hopplöshet och 

värdelöshet. Hela familjen påverkas av sjukdomsperioden och familjelivet blir åsidosatt. Att 
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inte kunna vara med familjen som innan och inte kunna göra de grundläggande 

vardagssysslorna skapar skuldkänslor (ibid). Att vara förälder under en sjukdomsperiod kan 

vara svårt (Strickland, 2015). Många känslor uppstår och det kan vara svårt att vara 

känslomässigt stark inför barnen. Det upplevs jobbigt att förklara för barnen om sjukdomen 

och språket måste anpassas till barnets nivå. Sjukdomens påverkan gör att föräldern inte kan 

vara som tidigare. Barn har ett krävande behov av uppmärksamhet, vilket kan vara jobbigt att 

ge när föräldern själv är sjuk (ibid). Under barnets första levnadsår kan det vara extra jobbigt 

för mamman att vara sjuk eftersom mamman har en speciell anknytningsrelation till barnet 

under denna period (Bowlby, 2010). En trygg bas för barnet skapar en bra relation mellan 

mamman och barnet. Trygghet ges genom närhet, tröst och omvårdnad av barnet (ibid). 

 

Upplevelser  

Enligt svenska akademins ordbok, (2014) kan upplevelser handla om känslor och intryck från 

en händelse. Upplevelser är något människan gått igenom och har erfarenhet av (Kirkevold, 

2000). Upplevelser av sjukdom och lidande kan bara beskrivas av den drabbade, samma 

sjukdom kan upplevas olika då personer inte reagerar likadant och har olika erfarenheter 

(ibid). En annan person kan inte sätta sig in i den sjukes upplevelser utan bara försöka förstå 

och vara närvarande (Eriksson, 1987). Beroende på hur medveten och självmedveten 

personen är avgör hur upplevelserna blir, exempelvis ju mer informerad patienten är och hur 

mycket erfarenhet patienten har kring cytostatikabehandling kan påverka hur upplevelserna 

blir (ibid). I denna studie definieras upplevelser som intryck, känslor och erfarenheter av 

cytostatikabehandling. 

 

Lidande 

Erikssons (2015) teori bestod till en början av tre begrepp: människa, hälsa och vård. Därefter 

har ett fjärde begrepp tillkommit som är lidande. Teorin står för hela människan och utgår 

från ett helhetsperspektiv. Lidandet uppkommer oftast i samband med krissituationer 

exempelvis vid sjukdom. Lidandet kan ses som en kamp mellan gott och ont. En kamp för 

människans värdighet och frihet till att vara människa. Det finns inget bestämt sätt hur 

människan ska förhålla sig till lidandet eftersom varje människas lidande är unikt.  

I lidandet skapas en känsla av hopplöshet samtidigt som hoppet behövs för att kunna lindra 

lidandet. Tro, hopp och kärlek har ett stort inflytande på förändringen i livet och är kampen 
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för att lindra lidandet. För att lindra lidandet är kärlek grundpelaren som skapar tro på hoppet. 

Lidandet pendlar mellan bitterhet och ödmjukhet. Bitterheten i lidandet leder till hat medan 

ödmjukheten i lidandet gör att människan vågar kämpa emot sin sjukdom. Även tröst från 

omgivningen har stor betydelse och inger ett mod och hopp. Lindandet får sin mening när 

sjukdomen accepteras och personen ser något positivt i omständigheterna, som skapar en ny 

inställning till livet (ibid). 

 

När människan befinner sig i lidandet så är det vanligt att människan uppvisar en god hälsa 

inför sin omgivning som tär på krafterna ytterligare (Ericsson, 2015). Lider personen själv är 

det svårare att känna ett medlidande till andra. Sjukdomslidandet kan både skapa kroppsligt 

lidande och själsligt lidande. Smärta är en central del i det kroppsliga lidandet och genom att 

lindra smärtan kan lidandet minska. Kroppslig smärta orsakas av sjukdom och behandling. 

Har människan fysisk smärta går energi och uppmärksamhet på det. Själsligt lidande orsakas 

av upplevelser av förnedring, skam, skuld som kan komma från sjukdom, behandling och 

fördömande attityd från vårdpersonal. Det går inte att särskilja kroppsligt och själsligt lidande 

eftersom det ena leder till det andra, därför är det viktigt att se människan som helhet (ibid).  

 

I samband med cytostatikabehandling genomgår patienten samtidigt både fysiskt och psykiskt 

lidande. Det fysiska lidandet kommer av alla biverkningar från behandlingen som medför ett 

psykiskt lidande såsom oro över cytostatikabehandlingen och dess biverkningar. När 

patienten upplever all denna påverkan på kroppen skapas orkeslöshet och trötthet som även 

kan medföra ett socialt lidande. Detta skulle för en kvinna med hemmavarande barn kunna 

handla om att energi inte finns till som förr till att uppfylla barnens behov. Att ta del av dessa 

upplevelser kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för dessa patienter.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med 

hemmavarande barn.  
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Metod  

Design 

Studien genomfördes med en kvalitativ design som är baserad på en kvalitativ 

innehållsanalys av patografier. En kvalitativ design innebär att fokus ligger på en mindre 

population, där information samlas in via intervjuer, observationer eller texter (Kristensson, 

2014). Ett humanistiskt synsätt används och utgångspunkten är att varje människa är unik och 

att det är individuella verklighetsuppfattningar (ibid). En patografi speglar en persons liv 

utifrån ett sjukdomstillstånd medan en biografi beskriver en levnadsanteckning från personen 

själv (Svenska Akademins ordbok, 2014). En kvalitativ design av patografier gjordes för att 

komma så nära patientens egna upplevelser som möjligt. Genom att läsa patografier 

framkommer en upplevelsebeskrivning direkt från författarens egna upplevelser av känslor 

(Segesten, 2012).  

Urval  

För att besvara syftet användes inklusionskriterier för att specificera resultatet i sökningarna. 

Inklusionskriterierna för patografierna i studien var att författaren själv skulle genomgå eller 

ha genomgått cytostatikabehandling. Författaren till patografin skulle ha haft eller ha en 

diagnostiserad cancer, vara kvinna och ha hemmavarande barn mellan åldern 0-18 år. 

Patografierna skulle vara skrivna på svenska mellan åren 2004-2017. 

Datainsamling  

Data samlades in via sökmotorn Libris som är en nationell söktjänst (Libris, 2016). Flertal 

sökningar gjordes med olika sökkombinationer, men det var endast en utav 

sökkombinationerna som resulterade i patografier som stämde överens med 

inklusionskriterierna. Sökordet cancer gav exempelvis 19872 träffar (se bilaga 1). Med hjälp 

av booleska sökoperatorer såsom AND, OR och NOT kan en sökning bli mer specifik (Libris, 

2016). För att inte missa patografier så gjordes därför en sökning med booleska sökoperatörer 

där -OR bröstcancer- lades till, eftersom det är vanligast hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). 

Träffarna blev då 20069. Sedan skrevs -AND patografier- till för att reducera antalet träffar, -

(cancer OR bröstcancer) AND patografi- vilket gav 63 träffar. Sedan avgränsades sökningen 

till endast patografier som var skrivna på svenska, vilket fortfarande resulterade till 63 träffar. 

Alla 63 patografier gick sedan igenom studiens urvalsprocess.  
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Femtiotvå patografier exkluderades efter att har lästs på titelnivå. Av de 52 patografier som 

exkluderades så var 34 patografier inte skrivna inom tidsramen, 15 var inte skriva av 

kvinnliga författare, en var med flera författare och två var översatta. Efter att ha läst 

sammanfattningen av patografierna så exkluderades ytterligare sju stycken. Fem av dessa 

patografier hade inte författare med hemmavarande barn och två hade inte genomgått 

cytostatikabehandling. Slutligen kvarstod fyra patografier som uppfyllde 

inklusionskriterierna; När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till dagis då?- att leva med 

bröstcancer, Jag ska inte dö idag, Vad ska en flicka göra? och En hel jävla bok om cancer 

(se bilaga 2). 

 

Dataanalys  

Data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ 

innehållsanalys. Data analyserades manifest, vilket innebär att data analyseras textnära utan 

egna tolkningar (ibid). Alla fyra patografierna lästes igenom en gång för att få en översikt av 

patografierna. Efter det lästes patografierna ytterligare en gång samtidigt som 

meningsenheterna valdes ut. För att påminnas av syftet under läsningens gång användes ett 

bokmärke med syftet på, detta för att meningsenheterna skulle svara på syftet så bra som 

möjligt. Studiens kontext var att kvinnorna skulle befinna sig i mammarollen samtidigt som 

cytostatikabehandlingen pågick. Eftersom de flesta meningsenheterna plockades ut från de 

specifika kapitlen om tiden med cytostatikabehandling lästes de ytterligare en gång för att 

inte missa meningsenheter som svara på syftet. Kapitlen innefattade hela 

behandlingsperioden, från första dosen till sista dosen. Sidnumren skrevs ner efter varje 

utvald meningsenhet för att kunna hitta meningen lätt igen. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att om ett för långt stycke väljs ut så kan meningsenheter ha olika innebörd samt bli 

svårare att hantera. En för kort meningsenhet kan bidra till ett bredare sammanhang av 

meningens innebörd (ibid), därför valdes meningsenheter ut som varken var en mening med 

få ord eller ett flertal meningar. För att inte påverkas av varandra, så valdes meningsenheterna 

ut var för sig för att sedan bearbetas tillsammans och sammanställas. När alla meningarna 

lästs igenom och valts ut återstod 276 meningsenheter som tillsammans kondenserades och 

därefter kodades. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kondensering som en 

förkortning av meningsenheten och kodning är som en etikett för betydelsen av 

meningsenheten. Koderna skrevs ut och klipptes isär för att underlätta vid indelning av 

kategorierna. Kategorierna ska vara uppbyggda så att de svarar på syftet (Graneheim och 
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Lundman, 2004). Kategorierna ska gå att urskilja och inte ha samma innebörd (ibid). 

Underkategorier tillkom på en av kategorierna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

underkategorier skapas för att uppmärksamma skillnader i en kategori.  

 

Etiska övervägande  

Författarna till patografierna har valt att dela med sig av sina upplevelser och berättelser till 

andra. Författarna har däremot inte gett sitt medgivande till att forskare ska granska och tolka 

deras berättelser. Personer som deltar i forskningsprojekt ska bli informerade och lämna ett 

samtycke (Olsson & Sörensen, 2011). Studien har inget medgivande från författarna till 

patografierna så materialet hanterades och analyserades varsamt och manifest. Ett neutralt 

förhållningssätt till texten hölls för att inte påverka resultatet. Studien följer godhetsprincipen 

som enligt Olsson och Sörensen (2011) är en grundläggande etisk princip, vilket innebär att 

studien ska göra nytta och få fram ny kunskap och förståelse för att förbättra omvårdnaden. 

Genom att studera författarnas upplevelser av cytostatikabehandling i ett sammanhang där 

kvinnorna har hemmavarande barn kan öka sjukvårdspersonalens förståelse och vara till hjälp 

för andra personer i samma situation, och som ska genomgå eller genomgår 

cytostatikabehandling.  

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med 

hemmavarande barn. Analysen av data resulterade i följande tre kategorier: biverkningarnas 

påverkan på kroppen, att leva i en känslomässig ovisshet; med de två underkategorierna 

positiva känslor och negativa känslor, samt kategorin strategier krävs för att klara av 

cytostatikabehandlingen. 

Biverkningarnas påverkan på kroppen  

De första dagarna efter cytostatikabehandlingen var biverkningarna som intensivast och 

upplevdes värst. Den biverkningen som hade störst inverkan var trötthet (Andersson, 2014; 

Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). För trött för att sova, för trött för att röra på 

mig (Lantz, 2016, s.179). Kroppen orkade inte lika mycket som förr då den tog mycket stryk 

av cytostatikabehandlingen. Kvinnorna upplevde en känsla av att kroppen svek. Kroppen 

behövde vila för att återhämta sig mellan behandlingarna, då det tog energi både psykiskt och 
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fysiskt. Kroppen bröts ner av cytostatikan, så tröttheten tog över och vardagssysslor orka inte 

göras som tidigare. Kvinnorna ville kunna göra mer än vad kroppen orkade. Kroppen 

upplevdes gammal, skör, svag och orkeslös. Under cytostatikabehandlingen kände kvinnorna 

att de inte hade orken till att ge barnen den energin de behövde. Samtidigt som de ville göra 

allt för att överleva och vara kvar med sina barn. Kroppen både värkte och var öm. Värken 

kunde vara så stark att det påverkade sömnen. Kroppen sved och kändes som ett öppet sår. 

Smärtan uppkom både vid rörelser, vid vila och upplevdes mer påtaglig vid kyla. När 

kroppen kändes öm var det jobbigt att använda åtsittande kläder, ta blodprover och de härliga 

barnakramarna blev jobbiga, kändes som att kroppen skulle gå sönder (Andersson, 2014; 

Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). 

 

Hårda underbara barnkramar gör ont och jag spänner mig för att inte 

skrika till av smärta när de bästa jag har i livet kastar sig i min famn efter 

en vecka hos sin pappa. (Andersson, 2014, s.206) 

 

En annan biverkning som gemensamt kunde ses hos alla kvinnorna var illamående. 

Illamåendet upplevdes jobbigt, obehagligt och gav en sjukdomskänsla. Smakupplevelsen 

förändrades, allt gav en metallisk smak och aptiten försvann. Även illamåendet påverkade 

sömnen (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). Hälften av 

kvinnorna upplevde också diarré och förstoppning under behandlingen (Andersson, 2014 & 

Lantz, 2016). Färgförändringar och utslag av olika slag kunde uppkomma på huden under 

behandlingen såsom blek, gul, varm och röd. Detta upplevdes på olika sätt av kvinnorna 

beroende på vilket symtom de fick (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; 

Lindgren, 2016). 

 

Att tappa håret under cytostatikabehandlingen innebar många känslor hos kvinnorna. Det 

upplevdes både jobbigt, tungt, overkligt och konstigt att tappa håret eftersom kvinnorna 

upplevde att håret hade stor betydelse på utseendet (Andersson, 2014; Andersson, 2004; 

Lantz, 2016; Lindgren, 2016). En av kvinnorna upplevde även att kvinnligheten förlorades 

(Andersson, 2004). De upplevde sig sjukare än de kände sig utan håret, peruken fick de att 

känna sig piggare och friskare (Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). Samtidigt 

som det upplevdes jobbigt psykiskt så var det en bisak att tappa håret för att kunna få 

överleva. Kvinnorna upplevde att deras barn tog det hårdare när de tappade håret eftersom de 

då såg sjukare ut. När biverkningarna syntes upplevde kvinnorna att barnen tyckte det var 
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jobbigare (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). - Mamma, när 

du blir flintis kan pappa köra mig till fritids då? (Andersson, 2004, s.43).  

 

Att leva i en känslomässig ovisshet 

Att genomgå cytostatikabehandling innebar att få vara med om en period i livet som gick upp 

och ner, känslorna varierade mellan stunder i glädje och skratt till rädsla och ledsamhet. Det 

kunde vara både sorgetårar och glädjetårar. Kvinnorna upplevde livet under 

cytostatikabehandlingen som en berg-och-dal-bana och att de fick leva i tremånadsintervaller. 

Ena dagen orkade de ingenting och allt var skit, medan andra dagen var bra och de kunde inte 

förstå att de var sjuka (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). 

Många timmar av ångest och gråt har jag genomlidit, men också många timmar av glädje 

och skratt (Andersson, 2004, s.74).  

Positiva känslor  

Men trots alla tuffa behandlingar kunde ett bra liv upplevas. Kvinnorna uppgav en känsla av 

att cytostatikabehandlingen kunde varit värre, biverkningarna skulle till slut försvinna och de 

älskade kroppen för att den stod ut. Efter första behandlingen upplevde kvinnorna att de hade 

fått en inblick om hur behandlingen verkade och gick till, vilket gjorde framtida behandlingar 

lättare, eftersom de visste vad som väntade. De uppskattade livet mer när de kunde se livet ur 

olika perspektiv och insåg hur bra det är att vara frisk. När det var en bra dag uppfattade 

kvinnorna inte att de var sjuka. Positiva besked av cytostatikabehandlingen skapade glädje 

och en känsla av att allt var möjligt. De upplevde att de fick leva längre än vad de hade 

förväntat sig (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). 

  

Lyckan över beskedet smakar salta glädjetårar och det är det godaste jag 

vet….så länge jag nu får leva ska jag samla på salta lyckliga stunder i 

livet-med start direkt. (Andersson, 2014, s.214) 

Negativa känslor  

Kvinnorna upplevde att det levde i en ovisshet, hade ingen kontroll över situationen och fick 

ta en dag i taget. Detta medförde att kvinnorna aldrig kunde koppla av. De upplevde en 

känsla av oro, rädsla, hat, ångest och en väntan som var fruktansvärd. Det fanns en oro över 

att de inte längre skulle ses som den person de en gång var, när de både ändrades psykiskt 



 

 
 

14 

och fysiskt. Till en början upplevde alla kvinnor att de såg friska ut men kände sig sårade 

inombords. En oroskänsla skapades kring cytostatikabehandlingen och dess påverkan. 

Cytostatikabehandlingen var både hemsk, tung och gav en förtvivlad känsla om behandlingen 

fick pausas då kroppen inte orkade. Det upplevdes jobbigare att möta andras rädslor och 

känslor än att behärska sina egna. Om nätterna när de var ensamma upplevdes tankarna bli 

starkare. Då kunde de släppa ut sina känslor och låta tårarna forsa när barnen inte såg dem. 

När barnen fanns i närheten så gömde de sina tårar. Mammarollen förändrades, de kände sig 

inte ansvarsfulla eftersom orken inte fanns som förr, ingen supermamma som klarade av allt. 

En känsla uppstod av att barnen blev svikna (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 

2016; Lindgren, 2016). 

 

Den sista veckan i påsklovet med barnen hade jag känt tårarna bränna 

bakom ögonlocken flera gånger, och sent på kvällarna när jag varken var 

chef, ansvarsfull mamma eller effektiv Superwomen lät jag dem falla fritt. 

Jag grät över ovissheten. Av rädsla. (Andersson, 2014, s.149) 

 

Kvinnorna ville aldrig släppa taget om barnen, de ville vara nära dem, vissa stunder gick det 

inte att vara en närvarande mamma. Vid vissa tillfällen var kvinnorna tvungna att lämna ifrån 

sig barnen på grund av cytostatikabehandlingen vilket upplevdes tungt. Kvinnorna upplevde 

att det var svårt att prata med barnen om situationen och möta deras känslor. Alla hade mer 

eller mindre dödsångest och en rädsla att inte få vara kvar med barnen. En dag var aldrig den 

andra lik (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016).  

 

Strategier krävs för att klara av cytostatikabehandling. 

Kvinnorna använde sig av olika strategier för att klara av cytostatikabehandlingen psykiskt 

och kvinnorna upplevde att detta resulterade i att fysiken stärktes. När kvinnorna upplevde att 

psyket stärktes medförde detta att kvinnorna orkade mer fysiskt såsom att vara med barnen 

(Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). 

 

Den sjätte cellgiftsbehandlingen dröjde, men jag självbehandlar mig med 

skonsam träning och jag tankar god energi för sinnet med kvinnokraft och 

skratt, positivitet och kärlek. (Andersson, 2014, s.188) 
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Hälften av kvinnorna upplevde att humorn var en viktig strategi för att hålla hoppet uppe 

(Andersson, 2014; Andersson, 2004). Omgivningen hade stor betydelse för den mentala 

styrkan, och att omges av glädjespridare upplevdes stärka psyket. Även jaget stärktes av 

positiv energi (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016).  

 

Att vara i gott sällskap och vara i en omgivning som spred kärlek var en annan av kvinnornas 

strategier. Kvinnorna upplevde att trygghet både från närstående och av personal var en viktig 

del under cytostatikabehandlingen. Att ha någon med under behandlingarna kändes tryggt 

och stöttande. Kvinnorna behövde också få gråta ut för att orka kämpa vidare. Familjen hade 

särskilt stor betydelse under de dagar som upplevdes som värst. Nära och kära var grunden 

för att orka genomgå behandlingarna överhuvudtaget. Det uppskattades att kunna få vara i 

hemmet så mycket som möjligt under behandlingsperioden. Eftersom kvinnorna omgavs av 

nära och kära i hemmet, upplevde de ett lugn och de fick en känsla av att de var friskare 

(Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016).  

 

En av strategierna var också att aldrig sluta kämpa, och barnen var den största drivkraften för 

att vilja stanna kvar i livet och kämpa sig igenom behandlingarna. I den jobbiga situationen 

upplevde kvinnorna att barnen tröstade dem, men egentligen skulle det vara mamman som 

tröstade sina barn (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). Även 

peppande och inspiration från omgivningen hämtade en kämpaglöd. Detta gjordes för att 

skingra tankarna från cytostatikabehandlingen och dess påverkan. Kvinnorna upplevde att 

cytostatikabehandlingen skulle besegra cancertumören i en strid och gav inte upp utan en 

kamp mot cancern. De upplevde sig som en krigare som slogs för sitt liv. I stället för att vara 

en supermamma upplevde de sig som en krigarmamma. De behövde kämpa och kriga mot 

cytostatikans både fysiska och psykiska påverkan för att vara en bra närvarande mamma. 

Kampen var för barnens skull (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 

2016). 

 

En av kvinnorna uttryckte kampen med cytostatikan som en match mot cancern, där röntgen 

bekräftade hur matchen låg till mot cancertumören (Andersson, 2014). Ibland fick kvinnorna 

en känsla av att de rök ihop med sin kropp, de ville en sak och kroppen orkade inte, det 

slutade med kompromisser. Cytostatikan förde deras talan tillsammans med mental styrka, 

fysisk envishet och ett krigarhjärta för att besegra cancern. Cytostatikan gjorde att kroppen 

kämpade och slet, men cytostatikan skulle inte vara ett hinder för att gå vidare i livet. De 
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kämpade dagligen för sin hälsa. Samtliga kvinnorna upplevde att cytostatikan var underbar, 

deras bästa vän och deras hjälp för att överleva. Det upplevdes lugnande och läkande att veta 

att cytostatikan jobbade mot cancern. Detta gav ett hopp om att få vara kvar med barnen en 

längre tid (Andersson, 2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). 

 

Skada alla mina friska celler ni, bara det ger mig en bättre chans att få 

vara kvar med mina barn. (Lindgren, 2016, s.64 ) 

 

Att tänka positivt och acceptera situationen upplevdes som en viktig strategi för att gå vidare. 

Närstående skapade hopp och en känsla av att det var värt att kämpa. Cytostatikan, fysiken, 

tron och mental styrka gjorde att de orkade stå emot striden mot cancern. Kvinnorna var 

överens om att leva i nuet då cytostatikan och dess påverkan blev en del av livet (Andersson, 

2014; Andersson, 2004; Lantz, 2016; Lindgren, 2016). 

Diskussion  

Metoddiskussion   

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av cytostatikabehandling hos kvinnor med 

hemmavarande barn. Studien gjordes utifrån en kvalitativ design med hjälp av patografier för 

att det får fram kvinnornas upplevelser som var studiens syfte. När studiens fokus ligger på 

upplevelser är en kvalitativ design lämpligast (Dahlborg- Lyckhage, 2012). Därför var en 

kvantitativ design inte aktuell för denna studie då studiens syfte handlar om upplevelser. 

Genom att läsa patografier kan varje enskilds upplevelser av att genomgå 

cytostatikabehandling nås och hela personens behandlingsperiod följas. Patografier är ingen 

vetenskaplig fakta utan beskriver en persons erfarenheter genom berättelser, trots att det inte 

är vetenskaplig fakta så finns det ändå en trovärdighet kring patografier (Segesten, 2012). 

Genom att läsa fyra olika berättelser med olika personers upplevelser ökar studiens 

trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten med större mängd 

data. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att genom berättelser skapas ett helhetsperspektiv 

av personens upplevelser och erfarenheter. En nackdel med patografier är att det inte går att 

ställa följdfrågor om det är något som är oklart tillskillnad från intervjustudier. Eftersom 

följdfrågor inte kan ställas vid patografier så ska författaren till patografin skriva så tydligt att 

läsaren förstår och inte behöver ställa följdfrågor, skulle det uppstå oklarheter så kan det inte 
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klargöras (Olsson & Sörensen, 2011). Genom en intervjustudie hade det gett ett djup och mer 

specifikt svar på syftet. Eftersom exempelvis specifika frågor hade kunnat ställas kring hur 

kvinnorna upplever att genomgå cytostatikabehandlingen och samtidigt vara i mammarollen. 

Däremot kunde patografierna ge svar på studiens syfte eftersom upplevelserna beskrevs 

tydligt i patografierna och kvinnorna kunde följas under hela behandlingsperioden.  

 

I en litteraturstudie med artiklar har personernas upplevelser redan bearbetats och till viss del 

tolkats av artiklarnas författare. Hade studien genomförts som en litteraturstudie med artiklar 

så finns det en risk att artiklarna ytterligare tolkas och studiens resultat hade inte blivit lika 

nära den ursprungliga berättelsen. Även djupare detaljer av upplevelser hade kunnat missas i 

en litteraturstudie med artiklar. En fördel med att använda artiklar kunde varit att studien fått 

ett större antal personers perspektiv av upplevelsen kring cytostatikabehandling. Kristensson 

(2014) beskriver att en litteraturstudie med artiklar är en sammanställning av flera personers 

perspektiv av ett fenomen. 

 

Libris sökmotor användes i studien för att få fram patografierna. Andra sökmotorer hade 

kunnat användas för att hitta andra patografier, men Libris användes då det är en sökmotor 

som visar all litteratur som finns på alla Sveriges bibliotek (Willman, stoltz & Bahtsevani, 

2011). Sökningen i Libris gav fyra patografier som svarade på syftet. Hade inte sökordet 

cancer använts hade inte urvalet på patografierna blivit lika stort och mängden data hade inte 

kunnat uppfyllas (se bilaga 1). Däremot hade det kunnat bli en bredare sökning om sökorden 

hade trunkerats. Patografier valdes ut där författaren själv hade genomgått 

cytostatikabehandlingen, detta gör att trovärdigheten kring upplevelserna ökar i studien. 

Trovärdigheten hade inte blivit lika stor om patografierna hade skrivits av anhöriga då 

upplevelserna hade blivit en andrahandskälla. Eriksson (1987) bekräftar också att upplevelser 

är individuella som ingen annan kan sätta sig in i utan bara tolka och försöka förstå.  

 

För att datamättnaden skulle bli tillräcklig valdes patografier ifrån år 2004 och framåt. Det 

fanns enbart tre nyare patografier publicerade efter år 2007 som svarade på vårt syfte och 

stämde överens med studiens inklusionskriterier. Resultatet hade kunnat bli annorlunda ifall 

alla fyra patografierna inte hade varit äldre än fem år. Hade äldre patografier valts att 

analyseras kunde resultatet blivit annorlunda eftersom behandlingen förnyas vilket medför att 

även upplevelsen kunde blivit annorlunda. Socialstyrelsen (2009) bekräftar att hälso- och 

sjukvården utvecklas och blir mer kvalificerad. Även Willman (2013) styrker att sjukvården 
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utvecklas och behandlingarna går framåt. Cytostatikabehandlingen har utvecklats och även 

symtomlindringen har förbättrats för biverkningarna från cytostatikan (Socialdepartementet, 

2010). Upplevelser av cytostatikabehandling kan skilja sig åt beroende på vilket land 

patienten blir behandlad, därför valdes patografier som var skrivna av svenska författare. Det 

skulle även kunna bli tolkningsfel om patografierna var översatta (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Ytterligare ett inklusionskriterium var att författaren till patografin skulle 

ha eller ha haft cancer eftersom det är den vanligaste orsaken till att patienten genomgår 

cytostatikabehandling (SBU-rapport, 2001). De utvalda patografierna skrevs under 

behandlingsperioden. Skrivs patografierna under tidsperioden då de är sjuka sitter författaren 

med direkta känslor till skillnad från om de är behandlingsklara och tumörfria, då de kan se 

tillbaka på perioden ur ett annat perspektiv när känslorna lagt sig. Detta gör att resultatet 

kunde blivit annorlunda ifall författarna hade varit helt friskförklarade när patografierna 

skrevs.  

 

Resultatets trovärdighet ökar när analysen genomförs noggrant (Henricson, 2012), därför 

lästes patografierna ett par gånger och meningsenheter valdes ut var för sig för att sedan 

diskuteras och analyseras. Detta styrker Kristensson (2014) som menar att triangulering ökar 

tillförlitligheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan det uppstå problem om 

meningsenheterna flyter samman vid kategoriseringen eftersom kategorierna ska gå att 

urskilja, därför bearbetades meningsenheterna och dess koder noga för att få koderna i rätt 

kategori. Analysprocessen visas i bilaga vilket ökar tillförlitligheten, (se bilaga 3) 

(Kristensson, 2014). Samstämmigheten av upplevelserna mellan författarna till patografierna 

gör att trovärdigheten ökar i resultatets alla kategorier. För att förtydliga personernas 

upplevelser togs citat ut till resultatet för att ytterligare uppnå en ökad tillförlitlighet.  

 

När tillvägagångssättet av design, urval, datainsamling, dataanalys och etiska övervägande 

beskrivs noga i metoden medför det att trovärdigheten och överförbarheten ökar (Kristensson, 

2014; Henricson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Därför gjordes en detaljerad 

beskrivning av metoden så att studien kan genomföras av någon annan utomstående. Även 

pålitligheten ökar desto noggrannare beskrivning det finns av urval, sökord, datainsamling 

och dataanalys (Henricson, 2012).  
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Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkom det att biverkningar hade stor inverkan på kroppen. Den 

biverkningen som var mest påtaglig var trötthet där tröttheten kom av många anledningar. 

Junghaenel, Cohen, Schneider, Neerukonda och Broderick (2015) bekräftar att flertalet 

patienter upplever trötthet i samband med cytostatikabehandling. Patienter som har en 

långvarig trötthet mår fysiskt sämre, har oförmåga att kunna vara social, upplever en sämre 

hälsa och en känsla av nedstämdhet (ibid). Föreliggande studie visade att tröttheten medförde 

att energin inte fanns till för barnen som innan behandlingen. Strickland (2015) bekräftar att 

när föräldern själv är sjuk och utmattad kan det vara svårt att ge den uppmärksamhet som 

barnet behöver. Även Mitchell (2007) styrker att det kan vara svårt att ta hand om barnen den 

första veckan efter cytostatikabehandlingen. Trots detta nämner Strickland (2015) att oavsett 

hur utmattad föräldern är av sjukdom och behandling så vill föräldern ta hand om sina barn 

själva. Eriksson (2015) beskriver att en orsak till trötthet är att fysisk smärta tar 

uppmärksamhet och energi vilket kan leda till att personen upplever skam och skuld över att 

inte räcka till (ibid).  

 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde både ömhet, värk och så svår smärta att en 

barnakram kunde göra ont. Strickland (2015) antyder att en förälder som lider av smärta får 

lära sig att hitta nya sätt att umgås med barnen. Yamagishi et. al (2009) styrker att smärta är 

en av de vanligaste biverkningarna från cytostatikabehandlingen. Eriksson (2015) beskriver 

att det kroppsliga lidandet till stor del är relaterat till smärtan från behandling och sjukdom. 

Lidandet kan både vara kroppsligt och själsligt och det ena leder till det andra, människan ska 

ses ur ett helhetsperspektiv (ibid).  

 

Kvinnorna i studien upplevde en ovisshet av att genomgå cytostatikabehandling. Vilket 

krävde en anpassning efter behandlingen och dess biverkningar. Både fysiska och psykiska 

förändringar uppkom vilket gjorde att mammarollen förändrades. Däremot säger Skalla, 

Bakitas, Furstenberg, Ahles och Henderson (2004) att vara förberedd på eventuella 

biverkningar kan göra att patienten känner en kontroll över livssituationen. Samtidigt sägs det 

att en del patienter inte vill veta vilka biverkningar som kan uppkomma då de inte vill oroa 

sig onödan (ibid). Enligt Richer och Ezer (2002) förvånas patienten över biverkningarna av 

cytostatikabehandlingen trots god information från läkaren och sjuksköterskan. Alla patienter 

upplever situationer olika beroende på erfarenhet och intryck (Kirkevold, 2000) och lidandet 
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framhäver sig inte likadant hos alla människor varken fysiskt eller psykiskt (Eriksson, 2015).  

Därför är det viktigt med personcentrering vilket utgår från att varje människa är unik och att 

patienter har olika behov McCance och McCormack (2013). Strickland (2015) konstaterar att 

det upplevs svårt att bevara mammarollen under sjukdomsperioden och tiden med 

cytostatikabehandlingen.  

 

I resultatet framkom det att kvinnorna hade olika strategier för att klara av 

cytostatikabehandlingen. Genom att ha strategier kunde kvinnorna uppleva en relativt god 

hälsa trots behandlingen. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) bekräftar att en god hälsa kan 

upplevas trots sjukdom. Eriksson (2015) hävdar att människan inte vill lida och därför 

försöker människan på alla sätt lindra sitt lidande. Däremot så vill människan som lider oftast 

inte visa sina känslor för omgivningen utan istället bevarar energi för att upprätthålla en god 

hälsa inför sin omgivning (ibid). Detta stämmer överens med resultatet i studien när det 

gällde barnen men inte inför den nära vuxna omgivningen. Humor, vara i gott sällskap och 

lära sig acceptera situationen var en del av strategierna kvinnorna använde sig av. O’Baugh, 

Wilkes, Luke och George (2003) menar att positivitet är en god förutsättning för att klara av 

behandling och sjukdom. Det är viktigt att ta kontrollen över negativa tankar för att bevara en 

god hälsa. För att kunna ha en positiv inställning är det viktigt med stöd från närstående och 

vårdpersonal (ibid). Däremot menar Cameron och Waterworth (2014) att den positiva 

inställningen ska vara måttlig annars kan det få negativa konsekvenser då patienten inte alltid 

visar sina rätta känslor, förtränger dem och undanhåller oron. När lidandet till följd av 

sjukdom och behandling har accepterats skapas en ny inställning till livet (Eriksson, 2015). 

Eriksson bekräftar att det är viktigt att hitta en passion i lidandet, vilket kan göra att personen 

uttrycker sin hopplöshet via någon slags strategi såsom att skriva eller läsa skönlitteratur som 

kan göra att lidandet blir uthärdligt.  

 

I föreliggande studie framkom det att en del av kvinnorna i studien fick behandlingen 

hemma. I hemmet omgavs kvinnorna av nära och kära som medförde ett lugn och de 

upplevde sig friskare av att vara i hemmet. Det har visat sig att det kan upplevas skönt att få 

vara i sin hemmamiljö och få cytostatikabehandlingen (Simchowitz et.al, 2010; Hall & 

Lloyd, 2008).  Hall och Lloyd (2008) som har studerat fördelar och nackdelar med att få 

cytostatikabehandlingen på sjukhuset och i hemmet fortsätter förklara att fördelen med att få 

cytostatikabehandlingen i hemmet upplevs spara mycket tid, framförallt när patienten har 

småbarn. Under analysen väcktes ett intresse då det även skulle kunna vara en fördel att få 
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behandlingen på sjukhus. Detta styrker McIlfatrick, Sulliva, McKenna och Parahoo (2007)  

som framhäver det motsatta i en studie som visar att vissa patienter upplever en trygghet och 

ser sjukhuset som en avslappnande miljö. Detta styrker även Hall och Lloyd (2008) som 

beskriver att vissa patienter upplever sjukhuset som en säker plats eftersom patienten är på 

plats ifall något skulle gå fel. Detta skulle även kunna vara en fördel då patienten inte 

behöver vara i mammarollen, komma bort från vardagen och bara få vara sjuk. En förstående 

sjuksköterska med god kommunikationsteknik är då viktigt och som kan upplevas stöttande 

(McIlfatrick et. al, 2007; Cameron & Waterworth 2014). Eriksson (2015) belyser att vården 

inte enbart ska fokusera på människans hälsa utan måste se utifrån hela människans 

livssituation. Vårdandets huvudsakliga syfte är att patienten ska upprätthålla sin mening med 

livet (ibid). 

Slutsats 

Studien visar att cytostatikabehandling är en tuff behandling som påverkar människan både 

socialt, fysiskt och psykiskt. Omgivningen har stor betydelse och har en påverkan på hur 

personen mår som genomgår cytostatikabehandling. Det som framkom i resultatet kan vara 

till nytta för vårdpersonal och ge en djupare förståelse kring hur kvinnor med hemmavarande 

barn upplever behandlingen. Detta kan också hjälpa andra personer i samma situation genom 

att ge en känsla av samhörighet och att inga känslor är fel. Kvinnornas strategier i resultatet 

kan andra ta del av. Vårdpersonal kan ge information om vikten av att bevara en positiv 

inställning samt motivera patienten till att hitta en strategi för att klara av sjukdom och 

behandling. Stöd från vårdpersonalen bör ges i ett tidigt stadie som kan motverka ångest och 

oro för dessa patienter.  

 

Vidare forskning hade varit intressant kring hur barnen upplever situationen där föräldern är 

svårt sjuk. Något annat som kan vara intressant att forska vidare på är hur sjuksköterskan 

bemöter och stöttar patienten i det psykiska lidandet under cytostatikabehandlingen. 

Självständighet  

Studien har genomförts av Sanne. S och Johanna. S med ett gott samarbete. Källor till 

inledning och bakgrund söktes enskilt innan dessa gemensamt sammanställdes till en text. 

Sökningen i Libris gjordes tillsammans för att hitta de utvalda patografierna till studien vilka 

sedan lästes individuellt. Meningsenheterna plockades ut enskilt för att sedan diskuteras och 
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analyseras för att sammanställa resultatet. Även resterande delar av arbetet gjordes 

gemensamt såsom metoddiskussion, resultatdiskussion, sammanfattning, slutsats och bilagor.  
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Cytostatika  2017-03-09 96 96 0 0 

Cellgifter  2017-03-09 54 54 1 0 

Cytostatika OR cellgifter  2017-03-09 132 132 1 0 

Cellgiftsbehandling AND 
kvinnor  

2017-03-09 1 1 0 0 

Cytostatikabehandling 
AND kvinnor  

2017-03-09 1 1 0 0 

Cytostatikabehandling 
AND patografi 

2017-03-09 0 0 0 0 

Cellgiftsbehandling AND 
patografi 

2017-03-09 0 0 0 0 

Cancer AND cellgifter  2017-03-09 29 29 1 0 

Cancer AND cytostatika  2017-03-09 20 20 0 0 

Cellgifter AND 
upplevelser  

2017-03-09 2 2 1 0 

Cytostatika AND 
upplevelser  

2017-03-09 1 1 0 0 

Cancer AND upplevelser  2017-03-09 44 44 0 0 

Cancer AND 
hemmavarande barn  

2017-03-09 0 0 0 0 

Cellgifter AND 
hemmavarande barn  

2017-03-09 0 0 0 0 

Cytostatika AND 
hemmavarande barn  

2017-03-09 0 0 0 0 

Cancer  2017-03-10 19872    

Cancer OR bröstcancer  2017-03-10 20069    

(cancer OR bröstcancer) 
AND patografi  

2017-03-10 63 63 11 4 

(cancer OR bröstcancer) 
AND cellgifter  

2017-03-10 29 29 2 0 

(cancer OR bröstcancer) 
AND cytostatika  

2017-03-10 20 20 1 0 

(cancer OR bröstcancer) 
AND upplevelser  

2017-03-10 54 54 0 0 

 

 

Bilaga 2 Sammanfattning av patografierna 

 

Titel: När du blir "flintis" kan pappa köra mig till fritids då? - att leva med bröstcancer. 
Författare: Anneli Andersson 
Årtal: 2004 



 

 
 

28 

Land: Sverige  
Sidantal: 148 
Handling: Handlar om en kvinna som fick beskedet bröstcancer och hur hon tog sig igenom 
den perioden. Hon hade många nära och kära runt omkring sig. Hade man och en son som var 
9 år gammal när cancerbeskedet kom. Ett antal underökningar och behandlingar fick 
genomgås. När ljuset var nått kom det hemska beskedet igen.  
 
Titel: Jag ska inte dö idag.  
Författare: Pamela Andersson.  
Årtal: 2014 
Land: Sverige  
Sidantal: 218 
Handling: Handlar om en kvinna som jobbar som journalist. En dag får hon beskedet 
hjärntumör. Hon var ensamstående med två barn som var 6 och 8 år. Läsaren får följa med på 
hennes resa med cytostatikabehandling och dess påverkan på livet.  
 
Titel: Vad ska en flicka göra? 
Författare: Annika Lantz  
Årtal: 2016  
Land: Sverige  
Sidantal: 270  
Handling: Annika var en välkänd radioprofil. Hon drabbades av livmoderhalscancer när hon 
var 47år gammal. Hon hade make och två hemmavarande barn på 11 och 13år. Hon skriver 
om sitt liv i allmänhet, sitt liv med cancern och dess behandlingar. 
 
Titel: En hel jävla bok om cancer.  
Författare: Charlotta Lindgren  
Årtal: 2016 
Land: Sverige  
Sidantal: 240  
Handling: Charlotta var 35år gammal när hon fick beskedet bröstcancer. Hon hade barn som 
var i åldrarna ett, två och fyra. Hon genomgick både operation, strålbehandling och 
cytostatikabehandling. Perioden bestod av många mörka tankar men även glädje och hopp. 
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Bilaga 3 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet  Kondenserad meningsenhet  Kod  Underkategori  Kategori  
Cellerna och musklerna, trötta och 
slitna efter den arme av gifter som 
varje dag utkämpar ett krig i min 
kropp, hjälper till efter bästa 
förmåga och tillsammans håller vi 
för det mesta värken, tröttheten och 
åksjukan stången.  

Cellerna och musklerna, trötta och 
slitna efter gifter som utkämpa ett 
krig i min kropp. 

Trött och sliten  Biverkningarnas påverkan på 
kroppen  

Jag har fått ta tabletter mot 
illamåendet vid några tillfällen, 
annars har det gått att hantera. 

Fått ta tabletter mot illamående. Illamående  

Det smärtar i armarna, svider i 
skinnet och huden känns så skör att 
jag nästan är rädd för att den ska gå 
sönder. 

Smärtar i armarna, svider i skinnet 
och huden känns skör. 

Smärta  

Jag som trodde att barnen inte 
märkte när jag smög iväg med tårar 
i ögonen, att jag var en grym 
skådespelerska som kunde maskera 
både fysisk och psykisk smärta 
genom att låsa in mig på toaletten 
eller gå ut med soporna. 

Trodde barnen inte märkte när jag 
smög iväg med tårarna i ögonen, att 
jag kunde maskera både fysisk och 
psykisk smärta.  

Fysisk och psykisk smärta  Negativa känslor Att leva i en känslomässig 
ovisshet  
 

Att leva med cancer och cellgifter, 
den femte behandlingen i 
ordningen, är som att leva med en 
lynnig partner: man vet aldrig vad 
man kan vakna upp till.  

Att leva med cancer och cellgifter är 
som att leva med en lynnig partner:  

Cellgifter är som en lynnig 
partner  

Negativa känslor  

Jag njöt i fulla drag och den sista 
behandlingen gick som en dans. 

Jag njöt den sista behandlingen gick 
som en dans. 

Njutning  Positiva känslor  
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Cellgifterna har efter vapenvilan 
gått till attack igen och under filten, 
under huden, har kriget mot 
cancern dragit igång en rasande 
strid igen.  

Efter vapenvila har kriget mot 
cancern dragit igång.  

Krig mot cancern   Strategier krävs för att klara 
av cytostatikabehandling 
  

Jag låter varenda por i kroppen få ta 
del av det energifyllda flöde som de 
människor som jag omger mig med 
utstrålar, och jag känner hur jaget 
stärks.  

Energifyllda människor som jag 
omger mig med, känner jag hur jaget 
stärks.  

Energifyllda relationer stärker 
jaget  

 

Nästa sekund när min son kliver 
över tröskeln är tveksamheten som 
bortblåst och jag vet att jag kommer 
att kämpa hur länge som helst. 

När min son kliver över tröskeln är 
tveksamheten bortblåst, kommer 
kämpa hur länge som helst.  

Kämpar för barnens skull   

 

 

 


