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SAMMANFATTNING 
Cancer är en stor folksjukdom och det är därför av yttersta vikt att veta hur en god 
omvårdnad ska tillämpas och hur patienterna ska kunna bemötas under den tid de genomgår 
behandling med cytostatika. Många patienter som lider av cancer behandlas med cytostatika.  
Cytostatikabehandling ger olika biverkningar som bland annat kan försämra patientens 
livskvalitet, såväl fysiskt som psykiskt. Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser 
under den tid de genomgår cytostatikabehandling. Metoden är en kvalitativ litteraturstudie 
baserad på två självbiografiska böcker. Materialet är analyserat med innehållsanalys. 
Resultatet kunde beskrivas via de fyra kategorierna den förändrade kroppen, förtvivlan, 
livsglädje och upplevelser av stöd och sociala krav. Den förändrade kroppen upplevs såsom 
svullnader av mage, rygg och lår samt muskelförtvining till följd av biverkningar av 
cytostatikabehandlingen. Biverkan i form av håravfall kunde ge en upplevd saknad av 
identitet. Förtvivlan visade sig vara den mest omfattande kategorin. Patienterna upplevde 
exempelvis lidande då de kände illamående i samband med behandling. Trots motgångar 
under behandling med cytostatika kunde patienterna känna livsglädje då de upplevde 
välbefinnande över att få leva. Patienternas upplevelser av stöd och sociala krav hade 
resulterat i både avslutade och förbättrade relationer med familj och vänner. Till följd av 
biverkningar av behandlingen upplevde patienterna även att de blev tillbakadragna och 
isolerade. Slutsatsen är att behandling med cytostatika är väldigt krävande fysiskt, psykiskt 
och socialt för patienten och dess omgivning. Hela patientens livssituation påverkas av 
cytostatikabehandlingen och många upplevelser väckte tankar och funderingar hos 
patienterna som kretsade kring livet. 
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INLEDNING 
Enligt Socialstyrelsen (2010) är cancer en stor folksjukdom och genom att vi lever längre så 
drabbas fler av sjukdomen. Årligen behandlas cirka 75 000 patienter mot cancer i Sverige. 
Behandling med cytostatika är betydelsefullt när det gäller att lindra symtom och vid 
avancerad sjukdom förlänga livet. Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2001) visar den vetenskapliga litteraturen att patienters upplevelser av behandling av 
cancer är en viktig frågeställning. De studier som gjorts om patienters biverkningar av 
behandlingen och om patienters livskvalitet har mestadels ägnats åt att värdera och mäta 
patienternas upplevelser och situation i samband med cytostatikabehandling. Detta har gjorts 
med olika typer av frågeformulär, med frågor gällande symtom, funktionsinskränkningar och 
socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande (SBU, 2001). För att kunna tillämpa en god 
omvårdnad av en person med cancer krävs stor kunskap (Socialstyrelsen, 2010). Många 
människor upplever cancer som mer hotfullt och skrämmande än många andra sjukdomar 
(SBU, 2001). Det är därför viktigt att undersöka patienternas upplevelse i samband med 
cytostatikabehandling för att veta hur dessa personer ska kunna bemötas på bästa sätt.  

BAKGRUND 
I bakgrunden kommer viktiga begrepp och information som är väsentlig för denna studie att 
tas upp såsom cancer, cytostatikabehandling och livsvärld. Även tidigare forskning inom 
området kommer att beskrivas.  

Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för många elakartade tumörer. Cancer uppkommer genom att 
cellens beteende ändras drastiskt då en cell av okänd anledning börjar dela sig onormalt och 
okontrollerat (Hassan & Ljungman, 2003).  En mutation sker och cellen börjar växa och dela 
sig allt snabbare (Brändén, 2007). Då bildas till slut en cellmassa som kallas för tumör 
(Hassan & Ljungman, 2003). Det tar oftast flera år att upptäcka den första mutationen i en 
cell tills dess att patienten drabbas av en tumör (Bergh et al., 2007). Detta beror på vilken 
cancersjukdom patienten får och på vilken kroppsvävnad cancern utgår ifrån. Det kan ta upp 
emot tio år för vissa cancerformer att utveckla en tumör medan det för andra cancerformer 
endast tar tre år. Hassan och Ljungman (2003) beskriver att tumörer indelas i godartade 
(benigna) och elakartade (malgina) tumörer. Godartade tumörer har inte samma förmåga att 
växa in i andra vävnader som elakartade tumörer har. Via metastasering kan elakartade 
tumörer sprida sig till andra ställen i kroppen vilket godartade tumörer inte kan. 
Metastasering innebär att det bildas tumörer i andra delar av kroppen genom att det lossnar 
celler från en elakartad tumör som följer med blodet.  

Enligt Brändén (2007) kommer kroppens immunförsvar att reagera på olika sätt när en tumör 
uppstår. En del tumörer hålls under kontroll eller besegras av kroppens försvar utan att den 
drabbade märker någonting. En elakartad tumör kan bilda signalämnen som ger minskad aptit 
och som ökar kroppens ämnesomsättning. Detta leder till att patienten känner svaghet och 
riskerar att bli undernärd eftersom tillgången till näring och energi minskar. Energin behöver 
den sjuke istället till att bekämpa tumören. Patienter med cancer drabbas i vissa fall av 
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infektioner vilket gör att immunförsvaret i den redan försvagade kroppen får svårt att hantera 
detta.   

Hassan och Lungman (2003) beskriver att tumörer kan behandlas på olika sätt. Vilken 
behandlingsmetod som rekommenderas beror på vilken cancerform patienten har och var 
tumören finns i kroppen men även antalet tumörer har betydelse. Cytostatikabehandling är en 
vanligt förekommande behandlingsmetod, aktuell för denna studie, och kommer därför här 
nedan att beskrivas mer ingående.  

Cytostatikabehandling 
Cytostatikabehandling innebär att kroppen tillförs cytotoxiska substanser i form av läkemedel 
med förmåga att döda tumörceller, men det påverkar även de friska cellerna (SBU, 2001). 
Cytostatika påverkar cellernas tillväxt på olika sätt och därför kombineras olika cytostatikum 
för att få så bra effekt som möjligt (Grefberg & Johansson, 2007). Behandling med 
cytostatika kan ske på olika sätt bland annat genom att tillföra läkemedel intravenöst genom 
injektion eller infusion (SBU, 2001). Utvecklingen har gjort stora framsteg och numera kan 
även bärbara cytostatikapumpar fås i hemmet som gör att långvarig intravenös 
cytostatikabehandling även kan ges hemma. Efter en intravenös cytostatikabehandling kan 
patienten även få tillägg av tabletter eller kapslar som kan tas med hem. Ibland räcker det att 
enbart få tabletter och kapslar (Cancerfonden, 2010).  

Biverkningar av cytostatikabehandling 
Enligt Hassan och Ljungman (2003) är idén bakom cytostatikabehandling att döda 
cancercellerna. Svårigheten bakom cytostatika är att det skadar de normala cellerna också. 
Grefberg och Johansson (2007) beskriver att cytostatika behandling medför allvarliga 
biverkningar. Cytostatikabehandling kan användas både som kurativ och palliativ behandling. 
Håravfall, illamående, kräkningar, trötthet, dålig aptit, neurologiska biverkningar och 
infektionskänslighet är några exempel på biverkningar av cytostatikabehandling (SBU, 2001; 
Hassan & Ljungman, 2003). Olver, Taylor och Whitford (2005) beskriver i sin studie att 
biverkningar till följd av cytostatikabehandling är mycket varierande och beror på den 
specifika läkemedelsregimen och dess dosering, metod och varaktighet. De menar vidare att 
det är långt ifrån alla som får cytostatikabehandling som kommer uppleva alla biverkningar. 
Förväntningar av subjektiva biverkningar såsom illamående, trötthet, humörsvängningar och 
förändringar i aptit och smak innan medicinering kan bidra till symtom efter behandlingen 
(Olver et., al 2005). Objektiva biverkningar såsom exempelvis viktminskning och 
förstoppning har inte något samband med vilka förväntningar patienten har.  
 
Viss cytostatikabehandling kan göra så att cellförnyelsen i hårsäckarna skadas, följden blir då 
att håret tappas i större eller mindre utsträckning (Cancerfonden, 2010). Vanligast är att håret 
faller av 1-2 veckor efter första kuren av cytostatika. Även ögonfransar, ögonbryn, könshår 
och skägg kan påverkas. Genom att patienten använder kylmössa under 
cytostatikabehandling kan håravfallet minska eftersom blodcirkulationen till skalp och 
hårbotten minskar och därmed cytostatikapåverkan på hårsäckarna (ibid.). Då patienter har en 
bristande tilltro till att håravfallet minskar genom användning av kylmössa har sjuksköterskor 
som administrerar cytostatika en betydande roll genom att informera och stötta patienter vid 
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sådan behandling (Randall & Ream, 2005). Enligt Simonsen, Aarbakke och Hasselström 
(2002) erbjuds alla patienter som förväntas att få håravfall i samband med 
cytostatikabehandling peruk. Efter avslutad behandling växer håret ut igen och får oftast 
bättre kvalitet.  
 
Andra biverkningarna är illamående och kräkningar vilket medför en stark sjukdomskänsla. 
Det är viktigt att ge förebyggande läkemedel då illamående och kräkningar kan bli 
plågsamma (Hassan & Ljungman, 2003). Enligt Öhrling och Carlson-Bennet (2008) är 
antiemetika ett läkemedel mot illamående och kräkningar vilket ges under 
cytostatikabehandling. Cytostatika stimulerar receptorer som påverkar cellerna vilket ger 
enligt Hassan och Ljungman (2003) en retning i kräkcentrum i förlängda märgen. Illamående 
och kräkningar uppkommer vanligen inom några timmar efter avslutad kur eller behandling.  
Enligt Simonsen, Aarbakke och Hasselström (2002) används kortison i samband med 
cytostatikabehandling eftersom kortison har en antiemetisk effekt på cytostatikaindicerat 
illamående. Kortisonet stimulerar även aptiten, vilket gör att patienten kan få en viktuppgång 
(Cancerfonden, 2010).  
 
Ytterligare en biverkning av cytostatikabehandling är så kallad fatigue (onormal trötthet). 
Enligt Hassan och Ljungman (2003) kan behandlingen leda till en störning i kroppens 
energibalans som leder till trötthet. I samband med illamående och kräkning kan detta orsaka 
näringsbrist och intorkning och dessa faktorer tillsammans leder till en minskad 
energiproduktion och även detta kan leda till trötthet. Patientens trötthet beror på vilket 
cytostatikum som ges men även av sociala och psykiska faktorer. Under 
cytostatikabehandling kan anemi utvecklas eftersom antalet röda blodkroppar minskar och 
detta kan i sin tur förorsaka trötthet då dessa utgör kroppens syretransportörer. Genom 
blodtransfusion och genom tillförsel av näringsämne kan patientens onormala trötthet 
minskas (ibid.).  
 
En del cytostatika kan ge neurologiska biverkningar som känselbortfall i tår och fingrar, 
brännande och stickande känsla i huden samt svaghet i musklerna (Hassan & Ljungman, 
2003). Under cytostatikabehandling finns ingen regelrätt behandling mot känselbortfallen 
men det finns hjälpmedel att få av sjukgymnast och arbetsterapeut för att underlätta vardagen. 
Efter avslutad behandling då patienten är friskförklarad försvinner ofta symtomen men ibland 
kvarstår de en längre tid. 
 
Vid cytostatikabehandling försämras nybildningen av vita blodkroppar, vilket gör att 
patienten blir mer infektionskänslig eftersom immunförsvaret påverkas (Grefberg & 
Johansson, 2007; Bergh et al., 2007). Risk för infektioner ökar när antalet vita blodkroppar 
ligger mycket lågt under flera dagar. Då är det viktigt att patienten får sjukhusvård och 
antibiotikabehandling vid hög feber (Bergh et al., 2007). 
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Tidigare studier  
I en amerikansk artikel presenteras sambandet mellan att ha en god förmåga att hantera stress, 
livskvalitet och ångest hos patienter med cancer (Faul, Jim, Williams, Loftus & Jacobsen, 
2009). Studiens resultat visar att ju bättre patienterna kunde hantera stress desto mindre 
ångest och depression upplevde de i samband med cytostatikabehandling, vilket i sin tur 
ledde till en upplevelse av bättre mental livskvalitet. Det framkommer i studiens slutsats att 
patienten har bättre förutsättningar att genomgå en cytostatikabehandling vid en god förmåga 
att hantera stress. Faul et al. (2009) anser även att negativa konsekvenser såsom försvagad 
livskvalitet och missnöje med vården hos patienter med cancer har förknippats med psykiskt 
lidande.  

Costa-Requena och Gil (2009) tar upp att incidensen av cancer ökar, men att det samtidigt 
finns fler effektiva behandlingar som förlänger sjukdomsfri överlevnad. Det gjordes olika 
mätningar genom att patienterna fick besvara en enkät under pågående cytostatikabehandling. 
Enkäten handlar om frågor såsom civilstatus, primärbehandling, typ av cancer, ålder, 
utbildning och diagnos. Studien visar att patienterna lider mer fysiskt på grund av toxiner. 
Resultatet visar även att det finns biverkningar av cytostatikabehandling såsom illamående, 
kräkningar, smärta, aptitlöshet samt trötthet som försämrar patientens livskvalitet. När vissa 
biverkningar gick över så förbättrades det fysiska välbefinnandet hos patienterna. De yngre 
som drabbades av cancer hade sämre livskvalitet än de som var äldre på grund av att de äldre 
kunde anpassa sina förväntningar. Studiens resultat visar att kvinnor har bättre livskvalitet än 
män, men att cancerform och utbredning har betydelse för upplevelsen av livskvaliteten 
(ibid.).  

Det kan vara effektivt att erbjuda psykosociala insatser innan påbörjad cytostatikabehandling 
till patienter för att minska negativa upplevelser av behandlingen (Jacobsen, Meade, Stein, 
Chirikos, Small & Ruckdeschel, 2002). Psykosociala insatser innebar i detta fall att 
patienterna bland annat fick muskelavslappningsträning, skriftligt material om hur cytostatika 
ska hanteras och information om cytostatikabehandling via videofilmer. Patienterna fick även 
en rundtur på den onkologiska kliniken där behandlingen skulle ges samt så fick de prata med 
en terapeut innan cytostatikabehandlingen påbörjades. På detta sätt kände patienterna sig mer 
trygga och förberedda inför behandlingen med cytostatika. Enligt Jacobsen et al. (2002) 
resulterade detta i att patienterna upplevde mindre illamående och kräkningar, mindre psykisk 
stress och depression samt att de upplevde mindre störningar i det dagliga livet från sin 
sjukdom. Sammanfattningsvis tyder denna studie på att psykosociala insatser före 
cytostatikabehandling minskar negativa upplevelser och kan förbättra livskvalitén under 
cytostatikabehandlingen.  

I en irländsk studie undersöktes kvinnors erfarenheter och upplevelser av håravfall till följd 
av cytostatikabehandling (Power & Condon, 2008). Det framkommer i studien att håravfall är 
en av de mest påfrestande och märkbara effekterna av cancerbehandling. Rädslan för 
håravfall är för vissa patienter så betydande att de till och med kan vägra att bli behandlad 
med cytostatika. Vidare påvisar studien att hår spelar en central roll i social interaktion och i 
en individs yttre presentation. Hår fungerar som en social signal om ålder, kön, status och 
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grupptillhörighet. Kvinnorna beskriver att hår är en viktig indikator på attraktivitet, 
kroppsuppfattning och kvinnlighet. De beskriver att upplevelse av håravfall har förknippats 
med orenhet, förlust av individualitet och ett tillstånd av sjukdom och skam. Håravfall till 
följd av behandling med cytostatika beskriver Power och Condon (2008) att det utgör ett hot 
mot kroppsuppfattningen och självkänslan. I resultatet framkom det att hotet mot den egna 
kroppsuppfattningen fortsatte efter avslutad behandling. Vissa kvinnor uttryckte att de 
upplevde normalitet då håret växt ut igen och andra kvinnor upplevde att de hade svårt att få 
tillbaka självkänslan och självförtroendet. Deltagarna i studien upplevde även att det var 
obehagligt att bära peruk, vilket de upplevde som påfrestande. I ett försök att bli accepterad i 
samhället, så var kvinnorna villiga att uthärda obehaget av att bära peruk (Power & Condon, 
2008). 

Livsvärld 
Ett livsvärldsperspektiv innebär att daglig tillvaro och människors vardagsvärld 
uppmärksammas (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Den verklighet 
som en människa ständigt lever i och omedvetet tar för given är den så kallade livsvärlden. 
Människans upplevelser och erfarenheter betonas genom livsvärldsperspektivet. Livsvärlden 
är den levda världen där människan älskar, hatar, leker, arbetar, tycker och tänker. Ett 
vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv innebär en betoning av öppenhet och följsamhet till 
patienters, de närståendes och vårdarnas levda värld (ibid.).  

Lidande och välbefinnande 
När ett livsvärldsperspektiv berörs hos patienten kopplas detta samman med lidande och 
välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). Målet för all vård är att förhindra eller lindra lidande 
samt att skapa förutsättningar för välbefinnande. Välbefinnande kan upplevas samtidigt som 
patienten kan vara i ett lidande exempelvis på grund av sjukdom, då individen skrattar åt 
någonting som är roligt. På detta sätt är lidande och välbefinnande som ett 
spänningsförhållande som skapar en kamp mellan dessa två uttrycksformer för hälsa (ibid.).  
 
Sjukdomslidande är enligt Dahlberg et al. (2003) den form av lidande som människor kan 
drabbas av till följd av sjukdom eller ohälsa. Eriksson (1994) delar in sjukdomslidande i 
kategorier som kroppslig smärta, andligt och själsligt lidande. Kroppslig smärta kan 
förorsakas av sjukdom eller behandling. Andligt och själsligt lidande kan förorsakas av 
upplevelse av skuld, förnedring och skam som människor upplever i relation till behandling 
samt sjukdom. Enligt Travelbee (1971) upplever många människor sin sjukdom och sitt 
lidande som meningslöst, men det kan ändå finnas en mening i sådana erfarenheter som kan 
innebära en möjlighet och en drivkraft för den drabbade patienten med cancer till positiv 
självutveckling. Travelbee menar att förr eller senare kommer alla att lära sig vad lidande 
innebär då det är en ofrånkomlig del av en människas liv. En sjukdom som cancer leder till en 
vårdsituation som innebär mycket lidande. 

Wiklund (2003) beskriver att när människans upplevelse av sig själv som hel person hotas, 
lider individen. Detta har ett samband med att individen tror att hon eller han till följd av sin 
sjukdom varken kan leva upp till sina egna förväntningar eller omgivningens. Detta kan 
förekomma hos patienter som genomgår cytostatikabehandling. Lidande blir en konsekvens 
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av att människan upplever en förlust av kontroll och helhet. Lidandet blir då en kamp mellan 
liv och död, hopp och hopplöshet (ibid.). 

Sammanfattningsvis visar tidigare studier att stress är en betydande faktor för hur patienter 
mår i samband med cytostatikabehandling. Vidare framkommer det att psykosociala insatser 
är en form av förberedelse inför behandling med cytostatika, vilket resulterar i att 
patienternas negativa upplevelser inför behandlingen minskar. Ett samband mellan 
förväntningar och subjektiva biverkningar har visat sig vara problematiskt då detta ofta leder 
till symtom efter behandling. Patienters upplevelser av livskvalitet under 
cytostatikabehandling har tidigare värderats och mätts med olika typer av frågeformulär och 
enkäter. Det finns därför utrymme för en mer beskrivande forskning om hur patienter 
upplever sin cytostatikabehandling där patienten ges möjlighet att uttrycka känslor och 
upplevelser. Genom att analysera skrivna berättelser, där patienter själva får beskriva sina 
upplevelser i samband med cytostatikabehandling, kan en bredare och djupare förståelse 
tänkas uppkomma om hur det verkligen är att genomgå behandling med cytostatika.  

SYFTE 
Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser under den tid de genomgår en 
cytostatikabehandling.  

METOD 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes då detta ansågs lämpligt för att kunna svara 
mot studiens syfte. Kvalitativ metod innebär att data beskrivs såsom människans egna skrivna 
eller talande ord (Olsson & Sörensen, 2007). Denna metod syftar till att finna beskrivningar 
som bäst skildrar ett sammanhang eller ett fenomen i individens livsvärld (ibid.). För att 
beskriva och belysa människors upplevelser baserades studien på självbiologiska böcker då 
dessa utgör ett bra material för att beskriva människors upplevelser (van Manen, 1990).  

Datainsamlingsmetod och urval 
Sökningen efter material inleddes i litteraturdatabasen Libris med sökorden ”självbiografi” 
och ”cytostatikabehandling”, men fick då ingen träff. Därför byttes sökordet 
”cytostatikabehandling” ut mot sökordet ”cancer” och fann då 45 självbiografiska böcker. 
Vi gick igenom de 45 självbiografierna genom att läsa recensionerna av böckerna. 
Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna på svenska av personer över 18 år 
som genomgått cytostatikabehandling. Bland dessa självbiografier fanns tre böcker som 
föreföll att svara mot studiens syfte. Under termin fem lästes de tre självbiografiska böckerna, 
varav en inkluderades i studien. De två andra böckerna valdes bort eftersom det vid 
genomläsning visade sig att dessa inte svarade mot studiens syfte. För att bredda sökningen 
så söktes självbiografiska böcker på Cancerfondens hemsida. Vid sökning med sökordet 
”cancer” hittades olika publikationer varav ett utkast av en bok som svarade på studiens 
syfte och uppfyllde inklusionskriterierna. Efter genomläsning inkluderas även detta utkast i 
studien.  
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Boköversikt   
Böckerna handlar om två kvinnor som behandlas med cytostatika. 

Boken ”Skalliga damen” handlar om Maria-Pia som är en gift kvinna med ett barn och som 
arbetar som journalist (Boëthius, 1988). Hon drabbades av en elakartad tumör på ena 
äggstocken vilken blev bortopererad. Därefter blev hon behandlad med cytostatika. 

Boken ”Guldvingar” handlar om Frida 25 år, en energisk tjej som hade många järn i elden 
(Darell, 2010). Hon engagerade sig bland annat i frågor gällande barns rättigheter och 
arbetade som volontär i olika delar av världen. Men plötsligt rasade allt, hennes tillvaro 
ställdes på prov, då hon fick veta att hon hade cancer, en stor elakartad tumör i en körtel 
mellan hjärtat och halsen. Hon tvingades genomgå cytostatikabehandling varannan vecka i 
sju månaders tid.  

Eftersom författarna till böckerna har valt att lämna ut sina upplevelser av sina 
sjukdomsperioder för allmänheten, så gör vi bedömningen att vi har deras godkännande att 
analysera materialet.  

Dataanalys  
Vi har valt att analysera vårt material med kvalitativ innehållsanalys. Berg (2007) beskriver 
att innehållsanalys är en detaljerad, grundlig och systematisk undersökning som tolkar ett 
speciellt material. Berg menar vidare att en kvalitativ analys visar hur en forskare kan 
undersöka teman, symboler och olika fenomen. Burnards (1996) beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys anses lämplig när studenter ska lära sig att analysera data. Graneheim och 
Lundman (2004) har inspirerats av dessa båda författare och utifrån denna modell för 
kvalitativ innehållsanalys skrivit en pedagogisk artikel som tydliggör de olika skeendena i 
analysarbetet. Vi har valt att arbeta utifrån denna artikels pedagogiska beskrivning och med 
en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att analysen är förutsättningslös och bland 
annat baseras på människors berättelser om sina upplevelser (Graneheim & Lundman, 2008).  

Innehållsanalysen började med enskild genomläsning av böckerna upprepande gånger. Efter 
genomläsningen plockade vi var och en för sig ut relevanta meningsenheter som kunde 
knytas till syftet. Därefter diskuterades och jämfördes meningsenheterna. Vi kom fram till en 
samstämmighet gällande urvalet av meningsenheter. Meningsenheterna skrevs in i en tabell 
för att skapa en översikt inför analysens nästa steg såsom Graneheim och Lundman (2004) 
beskriver. För att skilja på vilka meningsenheter som tillhörde respektive bok, 
svartmarkerades alternativt rödmarkerades meningsenheterna. Därefter kondenserades 
meningsenheterna, det vill säga förkortades utan att tappa det centrala innehållet. Efter detta 
så kodades meningsenheterna, vilket innebär att minsta möjliga beståndsdel som berättar 
innebörden av meningsenheterna förkortades till en kod. De koder som handlade om samma 
sak sammanställdes och utifrån de olika sammanställningarna byggdes underkategorier. 
Genom att sammanställa underkategorier med ett gemensamt innehåll formades dessa till 
kategorier. Genom analys av insamlad data framkom fyra kategorier: den förändrade 
kroppen, förtvivlan, livsglädje och upplevelser av stöd och sociala krav. Exempel på 
analysutförandet återspeglas i tabell 1(bilaga).  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån en analys som grundar sig på två självbiografiska böcker. För 
att öka läsvänligheten i resultatet benämns böckernas författare genomgående som patienter. 
För att få en djupare inblick i hur patienterna verkligen upplever cytostatikabehandlingen 
belyses resultatet med citat som framhäver patienternas egna beskrivningar av sina 
erfarenheter.  

Tabell 2: Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier  Underkategorier  

Den förändrade kroppen  

Förtvivlan • Otrygghet 
• Lidande 
• Nedstämdhet  
• Hopplöshet 

Livsglädje • Välbefinnande 
• Hopp 

Upplevelser av stöd och 
sociala krav 

• Stöd och relationer 
• Negativa sociala 

konsekvenser 

 

Den förändrade kroppen  

Patienterna upplevde en förändrad kropp under cytostatikabehandlingen. På olika sätt 
förändrades deras kroppar och vardagliga bestyr till följd av konsekvenserna av cytostatika. 
En av patienterna beskrev att hennes minne försämrades och att hjärnan blev långsammare så 
kallad cytostatikahjärna. Detta förändrade hennes vardag på ett negativt sätt.  

Jag vill också säga att jag har fått cytostatikahjärna eller cellgiftshjärna […] Behandlingen trycker ju 
inte bara ner de sjuka cellerna utan även de friska och konsekvenserna blir att jag glömmer, inte är 
kreativ, inte kopplar lika bra […] Hjärnan är mycket långsammare (Darell. 2010, s. 156). 

Under behandlingstiden gavs mängder av kortison, vilket medförde att kroppen förändrades. 
Detta resulterade i svullnader av kinder och mage, samt muskelförtvining i mage, rygg, lår 
och vader. Då upplevde patienterna missnöje och kände sig obekväma. Vardagen blev även 
påverkad av medicinerna då de upplevde orkeslöshet. 

Upplevelsen av en ovanlig trötthet så kallad fatigue, upplevdes i samband med 
cytostatikabehandling. Det framkom att den vansinniga tröttheten ledde till att det blev svårt 
att ta sig upp ur sängen. Patienterna uttryckte att det inte hade någon betydelse hur mycket de 
än vilade, för de upplevde aldrig sig själva som utvilade. Detta blev till ett vardagsproblem 
och tanken på att inte orka vara sig själv fullt ut blev frustrerande. 
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Jag fick också ett namn på min vansinniga trötthet. Fatigue. Den är vanlig hos cancerpatienter och kan 
sitta i flera år efter friskförklaring (Darell, 2010, s. 145). 

Under cytostatikabehandlingarna avrådde läkarna patienterna från att åka hem efter 
behandlingarna. Eftersom sannolikheten var stor att saker och ting i deras hem då skulle börja 
äckla en. Trots detta ville båda patienterna få poliklinisk behandling, detta resulterade i att 
patienterna associerade saker i sitt eget hem med äckel.  

Det finns en tvål och ett schampo vars lukt jag aldrig mer vill känna (Boëthius, 1988, s. 31). 

Håravfall är en vanlig biverkning av cytostatikabehandling. Detta upplevde patienterna som 
en stor saknad, då håret är en del av deras identitet. Känslan av att tappa ögonbrynen och 
ögonfransarna beskrevs i böckerna som en upplevelse av oro, en ständig längtan och saknad 
av att vara hel. Trots förberedelser genom att prova ut peruker, så upplevde patienterna en 
känslomässig chock när tussar föll av. Till en början var det svårt att acceptera hårförlusten, 
då de betraktade sig i spegeln. De beskrev hårförlust som en försvagning, som att bli berövad 
en bit kropp.  

Hämtade syntetperuk, som ser för jävligt ut. Sådär vill jag inte gå omkring. Idag känns det som jag vill 
gå ide, isolera mig och inte träffa någon förrän i höst (Boëthius, 1988, s. 41). 

I efterhand upplevde patienterna detta som en berikande erfarenhet att tappa allt hår då allt 
var värt att offra för att bli frisk. 

Förtvivlan 

Otrygghet 
Upplevelser av otrygghet förekom i samband med cytostatikabehandling. Orden cytostatika 
framstod som väldigt skrämmande. En känsla av otrygghet skapades när tanken infann sig att 
patienterna hade något ont inom sig som var skapta av deras egna celler och som de inte 
kunde göra någonting åt. Otrygghet upplevdes även vid brist på information gällande 
cytostatikabehandlingen. 

 
Den bästa informationen före cellgiftsbehandlingen fick jag av tidigare patienter och journalister, inte av 
personalen (Boëthius, 1988, s. 18). 

 
Men även när information gavs om att cytostatikabehandlingen kunde slå ut äggstockarna 
upplevdes otrygghet. Patienterna upplevde att de kanske inte skulle bli sig själva igen och få 
tillbaka lyckan i livet.  
 

Det kan hända att cellgifterna slår ut dina äggstockar. Det är inte sant jag som älskar barn. Hon säger 
att det finns olika metoder, att jag kan få sprutor för att komma in i klimakteriet under behandlingen. Det 
kanske räddar äggstockarna (Darell, 2010, s. 39).   

 
Samtidigt uttrycktes att det motsatta, trygghet, kunde upplevas under infusion av cytostatika 
då personalen täckte över infusionspåsarna.  
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Lidande 
Lidande infann sig på grund av biverkningar av cytostatikabehandling och detta medförde 
psykiska påfrestningar. En av patienterna uttryckte att lidande förknippades med cytostatika 
då hon upplevde att de som behandlas med cytostatika är en grupp som är vana vid att lida 
och tiga. Patienterna upplevde att behandlingen medförde en utdragen plåga på grund av 
biverkningar som illamående. Illamående upplevdes mestadels som ett stort problem då det 
påverkade aptiten och måltiderna innebar ett lidande, då ingenting smakade längre. När 
tanken infann sig mellan behandlingarna att de skulle må illa igen, skapade denna 
föreställning också ett lidande.  

Framåt kvällen kom plötsligt illamåendet. Det går inte riktigt att beskriva. Miljarder myror var lösa i 
min hud och allt runt omkring mig äcklade mig plötsligt till vanvett (Boëthius, s. 30). 

Patienterna har dragit slutsatsen att erfarenheten av lidande gjorde dem starkare.  

Nedstämdhet  
Sjukdomsvistelserna kunde förknippas med ångest, illamående, kaos och andra biverkningar. 
Att få cytostatika medförde en upplevelse av nedstämdhet och ångest. Nedstämdheten som 
upplevdes påverkade själen, detta ledde till depression och en strävan efter normalitet 
efterfrågades. Patienterna upplevde nedstämdheten som frustrerande och ibland upplevdes 
saker som tidigare varit intressant som oviktigt. Patienterna menade att acceptera sorgen och 
att lära sig leva med kaoset blev till en vana. En vana vid att vara sjuk, att vara låg och att ha 
smärta. Allting blev till en ständig kamp. 

Jag har min sorg, jag bär min sorg. Cancern som gör sig läskigt påmind. Den vinner alltid för jag tar 
ingen fight. Jag har inga krafter att trampa på den, den växer sig igenom asfalten, letar sig in genom 
fotsulorna, simmar upp genom knäskålarna, kryper likt en rutten mask uppför låren, sträcker på sig och 
skär rakt in i hjärtat (Darell, 2010, s. 171-172). 

Hopplöshet 
Patienterna upplevde ibland hopplöshet och en vilja att lämna sin kropp, vilket skapade en 
känsla av meningslöshet och övergivenhet. Hopplöshet upplevdes även i vissa svåra stunder 
då de tvivlade på att kunna känna glädje igen. En av patienterna uttryckte att 
cytostatikabehandlingen var det värsta hon hade upplevt, då hon varken var trött eller pigg, 
glad eller deppig. Behandlingen upplever patienten som att det vrider och bleker livet på allt 
som är värt att älska. 

Giftet äter upp livslusten […]Jag vill varken stå, gå, sitta eller ligga, varken äta eller fasta, ingenting. I 
natt vakande jag hela tiden och det fanns ingen ställning alls att ligga i […]Det verkar som om giftet tar 
bort själva glädjen ur livet (Boëthius, 1988, s. 36-37). 

Att vilja ha kontroll över sitt eget liv och sin egen död framstod som väldigt viktigt hos 
patienterna. 
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Livsglädje 

Välbefinnande 
Trots motgång under sjukdomstiden upplevdes välbefinnande och tacksamhet för att få leva. 
Välbefinnande kunde upplevas i samband med små vardagssaker såsom att umgås med 
vänner och familj.   

De självbiografiska berättelserna förmedlade en stark livslust, då patienterna umgicks med 
nära och kära som stöttade dem under hela behandlingen. Upplevelserna beskrevs som en 
tacksamhet då små bagateller blev oviktiga och patienterna uttryckte att det blev viktigare att 
lägga fokus på vad livet har att erbjuda. Livet blev till en glädjegåva, en upplevelse av 
välbefinnande och tacksamhet, då det inte var självklart att leva längre.  

Varje dag tillsammans var en glädje, sorgesår som jag inte visste att jag hade läktes, tilliten till världen 
och livet stegrades (Boëthius, 1988, s. 94). 

Under sin sjukdomsperiod har en av patienterna kallat sina bra dagar för gulddagar. Dessa 
dagar var guld värda då hon uttryckte att hon kände sig levande och cancerfri. 

Gulddagar gör att jag känner igen mig själv, påminns om vem Frida är och de ger mig kraft och energi 
att klara mig igenom tio nya dagar av gifter och biverkningar. Nu ska jag njuta riktigt ordentligt (Darell, 
2010, s. 20). 

En otrolig glädje och en upplevelse av välbefinnande infann sig hos patienterna då de fick 
värmande ord mitt i kaoset från vännerna. 

Hopp  
Under cytostatikabehandlingen gick all energi åt att inte bryta samman och förlora hoppet. 
Patienterna upplevde att det var viktigt att ha en positiv inställning till livet trots alla 
motgångar för att bevara hoppet. Cytostatika förde inte bara negativt med sig utan även ett 
hopp och ett bättre perspektiv på livet upplevdes. Förmågan de fick under behandlingen att 
kunna glädjas åt det lilla gav dem hopp om framtiden. Ett hopp som patienterna hade var 
drömmen om att bli frisk. 

Jag undrar än en gång hur jag ska överleva detta, fast jag har bestämt för längesedan att livet ska segra. 
Och min vilja har alltid varit stark (Darell, 2010, s. 57). 

Upplevelser av stöd och sociala krav 

Stöd och relationer 
Under behandlingen växte ett nytt perspektiv fram hos de närståendes beträffande relationen 
till patienten och de blev mer givmilda och förstående. Detta medförde att patienterna 
upplevde en känsla av trygghet. Detta ledde till en djupare relation med personer i deras 
omgivning. Fast behovet av stöd har också frestat många relationer, vilket har resulterat i 
avslutade eller förbättrade relationer. Stödet från anhöriga för patienterna kunde innebära att 
samtala, finnas till, få en hälsning eller bara att få en kram. Detta resulterade i att patienterna 
upplevde sig själva som starkare och tryggare. 
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Den ena patienten upplevde relationen med sin mamma som det starkaste stödet under 
behandlingen då mamman befann sig vid hennes sida jämt och ständigt.  

Kärlek har varit hennes enda vapen men också det starkaste, det som gav mig hopp och mod när jag 
kände mig tröstlös. Då har hon funnits där, torkat tårarna och hållit mig hårt. Min älskade mamma 
(Darell, 2010, s. 192). 

Negativa sociala konsekvenser 
Sociala konsekvenser upplevdes såsom att relationerna till vännerna ställdes på prov, då det 
inte var så lätt för deras vänner att vara till hands. En del vänner hade en ensidig syn som 
gjorde att de endast såg sjukdomen och inte individen. Det framgick även att patienterna 
upplevde att en del vänner låtsades som att allt var som vanligt. Under behandlingarna 
upplevde patienterna att de blev mer tillbakadragna och isolerade på grund av biverkningarna 
från cytostatika. Detta i sin tur påverkade relationen till vännerna ännu mer.  

Jag känner att jag dragit mig undan de senaste veckorna, kanske inte tagit telefonen lika mycket eller 
velat träffas (Darell, 2010, s. 155). 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  
Då önskan fanns om att få en djupare förståelse för hur en person upplever sin tid under 
cytostatikabehandling valde vi att studien skulle baseras på självbiografiska böcker. Genom 
att använda självbiografier istället för vetenskapliga artiklar så uppfattar vi att resultatet 
kunde bli mer personligt då en bättre helhetsbild av människors upplevelser skapas då läsaren 
får följa en individs berättelse genom en självbiografi. Enligt van Manen (1990) är 
självbiografier ett bra material för att beskriva människors upplevelser. Människors 
upplevelser hade även kunnat belysas med hjälp av en empirisk studie. En empirisk studie 
kräver särskilda förberedelser som att ansöka om etisk prövning hos etikprövningskommittén 
Sydost. Detta görs för att få ett godkännande för att få genomföra studien och kräver en god 
tidsmässig framförhållning. Genom att intervjua människor så får forskaren mer förståelse för 
en människas livsvärld (Kvale, 1996). En intervju är begränsad samtidigt som personen som 
blir intervjuad ges möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och upplevelser av hur de erfar 
världen (ibid.). Genom att använda denna metod så kunde resultatet blivit mer tillförlitligt 
eftersom direkta frågor kan ställas till vederbörande under intervjun.  

Med tanke på att vi inte kunde använda oss av sökordet ”cytostatikabehandling” så användes 
istället sökordet ”cancer”. Eftersom cancer är ett stort begrepp så resulterade det i att 
sökningen blev bred. Detta gjorde att det tog längre tid att finna de självbiografiska böcker 
som uppfyllde studiens inklusionskriterier.   

Böckerna som inkluderades är publicerade mellan 1988 och 2010. Oavsett tidpunkt för 
cytostatikabehandling så är människors upplevelser tidlösa, därför valde vi att använda oss av 
båda böckerna. Vården har dock förändrats över tid och därmed har cytostatikabehandlingen 
utvecklats. Exempel på detta är att det på 1990-talet har utvecklats olika antiemetikaprofylax 
vid cytostatikabehandling (Öhrling & Carlson-Bennet, 2008). Antiemetika är ett läkemedel 
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mot biverkningar såsom illamående och kräkningar vilket ges under cytostatikabehandling. I 
dagsläget används de antiemetika som finns på ett bättre sätt än tidigare eftersom kunskapen 
om illamående och kräkningar har ökat. Enligt Öhrling och Carlson-Bennet (2008) har det 
utformats riktlinjer för antiemetika med individuell riskbedömning för patienter. Målet är att 
kunna ge rätt antiemetikaprofylax till rätt patient redan i början av behandlingen (ibid.). 
Denna utveckling ger i dagens läge bättre förutsättningar att genomgå behandling med 
cytostatika eftersom biverkningar såsom illamående och kräkningar inte blir lika uttalande. 
Detta kan ha påverkat upplevelserna hos patienterna och därmed studiens resultat. Böckerna 
är författade av två kvinnor, vilket leder till ett kvinnligt genusperspektiv. Detta val var inte 
medvetet, utan vi vill få fram en mer generell bild av upplevelser oavsett kön. Eftersom 
studien inte har några inklusionskriterier gällande att självbiografierna skulle vara skrivna av 
män eller kvinnor bortsågs detta vid val av böcker. Vi är medvetna om att studiens resultat 
kunde blivit annorlunda om en självbiografi skriven av en man valdes. Istället fokuserades 
det på att hitta självbiografiska böcker som svarade på studiens syfte, vilket resulterade i två 
kvinnors berättelser om sina upplevelser. Ett av inklusionskriterierna var att böckerna skulle 
vara skrivna på svenska. Detta val gjordes för att inte riskera att feltolka kvinnornas 
upplevelser på grund av en sämre förståelse för nyanserna i ett annat språk.  

Böckerna analyserades med en kvalitativ induktiv innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2008) som fokuserar på tolkning av texter. Denna pedagogiska översikt används inom bland 
annat beteendevetenskap och vårdvetenskap. En induktiv ansats valdes eftersom analysen 
belyser människors upplevelser vilket var till god hjälp för att analysera data och svara på 
studiens syfte. Översikten av de olika stegen i analysen var lättöverskådliga och lättförståliga. 
Innehållsanalysen fungerade övergripande bra. Genom att fokusera på syftet så tyckte vi att 
meningsenheterna var lätta att plocka ut. Meningsenheterna plockades ut var och en för sig 
och detta gjordes för att inte missa något som var av betydelse. Vid sammanställningen av 
meningsenheterna kom vi fram till att vi var likasinnade gällandet vårt urval av 
meningsenheter. Detta underlättade det fortsatta arbetet med studien, eftersom det inte blev så 
många diskussioner kring ändringar gällande meningsenheter. Vad gäller kodningen så 
korrigerades dessa genom att förkorta ner koderna i analysen, eftersom detta skapade en mer 
övergriplig syn på det centrala innehållet. Analysens svåraste steg var att konstruera 
underkategorier, eftersom koderna vissa gånger kunde direktkopplas till kategorierna. Detta 
resulterade i att en av kategorierna inte har några underkategorier då resultatet 
innehållsmässigt bäst kunde presenteras under en och samma rubrik.  

Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser under den tid de genomgick 
cytostatikabehandling. I resultatet framkommer det att i samband med cytostatikabehandling 
upplever patienterna faktorer som påverkar deras liv fysiskt, psykiskt och socialt.  Med 
avseende på den litteratur som har inkluderats så kunde resultatet blivit mer tillförlitligt om 
fler självbiografiska böcker analyserats eftersom ett bredare perspektiv av upplevelser hade 
skapats.  

Patienter som genomgår cytostatikabehandling upplever hur deras liv förändras och upplever 
att vardagen blir påverkad på olika sätt. Den påverkas bland annat av att deras kroppar 
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förändras genom viktuppgång till följd av kortisonet samt att de upplever att musklerna 
förtvinar. Ömhet och svaghet i musklerna och kramper i fötter och händer är enligt SBU 
(2001) vanligt förekommande upplevelser hos patienter vid cytostatikabehandling. 

Patienternas förändrade kroppar påverkas av bland annat trötthet, så kallad fatigue, som 
tolkas som en besvärlig upplevelse. Vardagen upplevs på så sätt att de aldrig känner sig 
utvilade hur mycket de än vilar. Detta resultat styrks av bland annat Hassan och Ljungman 
(2003) och Costa-Requena et al. (2009) som beskriver upplevelse av fatigue som en 
biverkning av cytostatikabehandling vilken påverkar det dagliga livet. Saarik och Hartley 
(2010) påvisar att cancerrelaterad fatigue är ett funktionsnedsättande problem som inverkar 
på individens livskvalitet samt att den påverkar individens förmåga att fungera normalt 
exempelvis vid socialt umgänge. Deras studie visar vidare att patienter som deltog i 
gruppdiskussioner, fick individuellt stöd och fick lära sig att ta ansvar för sin trötthet. Detta 
resulterade att de upplevde mindre uttalad fatigue. 

Håravfall upplevs av patienterna som en stor saknad då de upplever att de förlorar en bit av 
identiteten och helhetsbilden förändras. I studien av Power och Condon (2008) visas att 
håravfall till följd av cytostatikabehandling upplevs som en förlust av individualitet. Likaså 
förändras kroppsuppfattningen och självkänslan. Även kvinnligheten påverkas vid hårförlust.  

Förtvivlan framkommer som den största kategorin i resultatet. Studien visar att patienterna 
upplever otrygghet i samband med cytostatikabehandling, i synnerhet då patienterna inte får 
tillräckligt med information angående hur cytostatikabehandling går till. Detta resultat kan 
bekräftas av Jacobsen et al. (2002) då de lyfter fram vikten av att vara förberedd inför 
cytostatikabehandling. De menar vidare att det är viktigt för patienten att hon eller han blir 
ordentligt informerad om vad som kommer ske vid en cytostatikabehandling, eftersom detta 
kan förbättra livskvalitén under behandlingen.  

Patienterna i denna studie upplever att biverkningarna till följd av cytostatikabehandlingen är 
psykiskt påfrestande och förorsakar lidande. Illamåendet framstår som den största bidragande 
delen till deras lidande, då ingen mat smakar längre samt att illamåendet påverkar aptiten. 
Detta lidande kan förstås som sjukdomslidande (Dahlberg et al., 2003) då lidandet kommer 
som en följd av sjukdom och ohälsa. Patienter som genomgår cytostatikabehandling kan 
uppleva lidande. Eriksson (1994) uttrycker att kroppslig smärta som orsakas av behandling 
eller sjukdom är en del av sjukdomslidande. Patienterna drar slutsatsen att erfarenheten av 
deras lidande har gjort dem starkare exempelvis när de tappade allt hår. Detta blev då till en 
berikande erfarenhet, då allt var värt att offra för att bli frisk. Travelbee (1971) menar att 
lidande är en ofrånkomlig del av en människas liv och att alla kommer att lära sig vad lidande 
innebär. Vidare styrker Travelbee att lidande kan upplevas som meningslöst under 
sjukdomstiden men att det kan ändå finnas en mening i erfarenheter som möjliggör att 
personer får en positiv självutveckling (ibid.). Patienterna i böckerna beskriver att de förlorar 
kontroll över sig själva i samband med behandlingen. Wiklund (2003) menar att en människa 
kan uppleva förlust av helhet och kontroll i samband med cytostatikabehandling och att även 
detta kan skapa ett lidande. 
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Patienterna i denna studie upplever nedstämdhet och hopplöshet i samband med 
cytostatikabehandling vilket förknippas med ångest, depression, kaos och frustation. 
Patienterna känner sig övergivna då de inte kan ha kontroll över sina egna liv. Detta resultat 
kan styrkas av Faul et al. (2009) då de menar att ångest och depression är vanligt 
förekommande hos patienter som behandlas med cytostatika. De menar även att negativa 
konsekvenser såsom missnöje med vården förknippas med psykiskt lidande. Dessutom anser 
de att patienter som har en god förmåga att hantera stress har bättre förutsättningar att 
genomgå cytostatikabehandling. Detta resulterar i att ångest och depression minskar, vilket 
bidrar till en bättre livskvalitet hos patienten (Faul et al., 2009). 

Resultatet pekar på att välbefinnande och hopp kan upplevas samtidigt som patienterna 
befinner sig i en sjukdom eller i en behandling som innebär mycket lidande. Dahlberg et al. 
(2003) menar att samtidigt som patienten befinner sig i ett lidande kan välbefinnande 
upplevas exempelvis då individen skrattar åt någonting som är roligt. Lidande och 
välbefinnande blir därför ett spänningsförhållande. De menar vidare att människor lever 
genom ett livsvärldsperspektiv där människan älskar, hatar, leker, arbetar, tycker och tänker 
(ibid.). Det påvisas i resultatdelen att när det uppenbarar sig att det inte är självklart att leva 
längre så upplevde patienterna välbefinnande och en tacksamhet till livet. Små vardagssaker 
såsom att få några värmande ord av närstående gör att patienterna upplever livsglädje trots 
alla motgångar mitt i livets kaos. De uttrycker att det är viktigare att fokusera på vad livet har 
att erbjuda istället för att hänga upp sig på små bagateller.  

Resultatet visar att hopp om att bli frisk och att lidandet snart är över är viktigt för patienterna 
under cytostatikabehandling för att inte bryta samman. För att inte förlora hoppet så är vänner 
och familj viktiga och gör allt värt att kämpa för. Wiklund (2003) menar att detta blir till en 
kamp mellan liv och död, hopp och hopplöshet samtidigt som patienterna upplever ett 
utanförskap då de till följd av biverkningarna från cytostatika upplever tillbakadragenhet och 
isolering.  

Patienter som genomgår cytostatikabehandling är i behov av socialt stöd, både från familj och 
från vänner. Patienterna uttrycker att samtal om tankar och upplevelser med sin familj och 
vänner var ett sätt att hantera den förändrade livssituationen. De upplever även trygghet då 
relationen till vänner och familj blir djupare. Dock ska det lyftas fram att negativa sociala 
konsekvenser upplevs eftersom behovet av stöd hos patienterna påfrestar många relationer. 
Detta gör att relationen till vännerna ställs på prov. Patienterna upplever att vännerna inte 
riktigt vet hur de ska hantera situationen. Enligt Carlsson (2007) kan patientens nätverk 
förändras till följd av att anhöriga går in i ett kristillstånd och drar sig undan patienten. 
Anhöriga och vårdpersonal har därför en viktig roll i att stödja patienten under pågående 
behandling.  

 

 



 

16 
 

SLUTSATS OCH PERSONLIGA REFLEKTIONER 

Cytostatikabehandling är en mycket krävande behandling att genomgå. Biverkningar till följd 
av cytostatikabehandling påverkar hela patientens livssituation. Upplevelser av trötthet, 
illamående och håravfall framstår som svårast att hantera. Studien visar att behandling med 
cytostatika väcker starka känslor, både fysiskt, psykiskt och socialt hos drabbade individer 
och deras omgivning. Studien visar även att glädje kan infinna sig under 
cytostatikabehandling trots motgångar under sjukdomstiden. 

Vidare forskning kring hur personer som behandlas med cytostatika upplever biverkningar 
till följd av behandlingen är viktig då biverkningar upplevs som ett stort problem för den 
enskilda patienten. Denna kunskap behövs för att öka förståelse hos vårdpersonal vilket kan 
tänkas bidra till att det blir lättare att bemöta patienter som behandlas med cytostatika. 
Nationella riktlinjer för omvårdnad i samband med cytostatikabehandling behöver utvecklas. 
Genom tydligare ramar och en bättre kontinuitet i vården kan omvårdnaden av dessa patienter 
förmodligen underlättas och förbättras.  

Vi har fått en djupare förståelse och en bredare kunskap om upplevelser av 
cytostatikabehandling. Studien har bidragit till en självutveckling gällande bemötande av 
patienter som genomgår behandling med cytostatika vilket vi hoppas få användning av i vårt 
framtida yrkesliv som sjuksköterskor. 
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BILAGA   

Tabell 1: Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Men dessutom 
lossnar nu allt hår på 
hela kroppen. Jag 
sliter inte i det, men 
det är en ständig 
förundran, 
försvagning 
(Boëthius, 1988, s. 
43). 

Men dessutom 
lossnar nu allt hår 
på hela kroppen. 
Det är en ständig 
förundran, 
försvagning. 

En 
försvagning 
när håret 
lossnar. 

 Den 
förändrade 
kroppen. 

Jag känner ångest 
kvällen innan. Den 
kommer smygande 
över mig likt en 
objuden gäst. 
Kryper under min 
tunna och sårbara 
hud, letar sig ner till 
magen (Darell, 
2010, s. 21). 

Jag känner ångest 
kvällen innan. 
Den kommer 
smygande över 
mig likt en 
objuden gäst.  

Ångest. Lidande. Förtvivlan. 

 

Döden och 
möjlighet till död är 
mig mycket nära 
och just därför 
uppenbarar sig livet 
för mig i all sin 
härlighet (Boëthius, 
1988, s. 13). 

Livet uppenbarar 
sig för mig i sin 
härlighet eftersom 
döden och 
möjlighet till död 
är mycket nära. 

Tacksamhet 
för livet. 

Välbefinnande Livsglädje. 

Jag vet att det inte 
alltid är lätt för er att 
veta hur ni ska agera 
och vara mot mig, 
jag åker ju upp och 
ner som en berg-
och-dalbana och det 
som jag känner idag 
kanske jag inte 
känner imorgon 
(Darell, 2010, s. 
155). 

Jag vet att det inte 
alltid är lätt för er 
att veta hur ni ska 
agera och vara 
mot mig. Jag åker 
ju upp och ner 
som en berg-och-
dalbana. 

Förståelse för 
anhörigas 
förhållnings -
sätt. 

Sociala 
konsekvenser. 

Upplevelser 
av stöd och 
sociala krav. 
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