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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor världen över. I 
Sverige drabbas årligen 7000 kvinnor av bröstcancer. Cytostatikabehandling är en vanlig 
behandlingsform mot bröstcancer och många kvinnor upplever den som påfrestande på grund 
av dess biverkningar. Cytostatikabehandlingen leder till biverkningar som innebär såväl 
fysiskt, psykiskt som socialt lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av 
cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer. Metod: En kvalitativ litteraturstudie 
genomfördes som grundade sig på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna 
analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: Det framkom fyra kategorier nämligen 
kroppsliga förändringar, emotionella reaktioner, relationens betydelse och informationens 
betydelse. Kvinnorna upplevde att cytostatikabehandlingen kunde påverka deras liv negativt 
både fysiskt, psykiskt och socialt. Resultatet indikerade att biverkningarna av 
cytostatikabehandlingen kunde väcka starka känslor som påverkade kvinnornas livssituation. 
Upplevelsen av att tappa håret kunde påverka deras självbild negativt medan trötthet och 
illamående kunde leda till att kvinnornas sociala liv inskränktes. Slutsats: För att kunna ge en 
god omvårdnad och bemöta dessa kvinnor på ett bra sätt kan det vara av stor vikt för 
sjuksköterskan att få en fördjupad förståelse för hur kvinnor upplever sin 
cytostatikabehandling och för att kunna tillfredsställa kvinnornas omvårdnadsbehov på bästa 
sätt under behandlingstiden. 
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INLEDNING 
 Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) menar att bröstcancer är den vanligaste 
cancersjukdomen bland kvinnor världen över. Enligt Nystrand (2012) insjuknar 
omkring 7000 kvinnor av bröstcancer årligen i Sverige, vilket innebär att cirka 15- 
20 kvinnor dagligen får en bröstcancerdiagnos. Cytostatikabehandling är en av de 
viktigaste behandlingsmetoder som används vid bröstcancer och kvinnor med 
bröstcancer upplever behandlingen ofta som mycket påfrestande (Nystrand, 
2012). Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) menar att stöd, 
bekräftelse, förståelse och känslan av att bli vårdad under behandlingstiden spelar 
en avgörande roll för hur kvinnor upplever när de drabbas av bröstcancer. Det 
räcker inte att bara känna till en kvinnas fysiska hälsotillstånd för att veta hur hon 
mår utan det krävs att olika delar av deras upplevelser uppmärksammas (ibid). 
Nystrand (2012)  menar att antalet insjunka kvinnor med bröstcancer ökar i vårt 
samhälle årligen, vilket innebär att en stor andel av dessa kvinnor får behandling 
med cytostatika. Det är därför viktigt att belysa kvinnornas upplevelser i samband 
med cytostatikabehandling för att kunna tillgodose en god omvårdnad för dessa 
kvinnor. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 
Nystrand (2012) menar att omkring en fjärdedel av all cancer hos kvinnor är 
bröstcancer. Vidare menar Nystrand (2012) att sjukdomen drabbar framför allt 
äldre kvinnor och drygt 60 procent är över 60 år när de får diagnosen. Sjukdomen 
kan också inträffa tidigare i livet och färre än fem procent av de som får 
bröstcancer är under 40 år (ibid). Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Furst och 
Hall (2007) menar att fler kvinnor får diagnosen bröstcancer varje år samtidigt 
som allt fler botas. Det finns inga direkta orsaksförklaringar till bröstcancer. Olika 
riskfaktorer påverkar uppkomsten av sjukdomen såsom ärftlighet, långvarig 
användning av p-piller samt behandling med östrogen i samband med klimakteriet 
(ibid). 

Cytostatikabehandling  
Hassan och Ljungman (2003) förklarar att cytostatika är ett cellhämmande 
läkemedel som har en förmåga att döda cancerceller. Det är även en effektiv 
metod som förhindrar cancermetastaser samt bekämpar alla celler som delar sig 
(ibid). Cytostatikabehandling används mot enskilda former av bröstcancer, både 
för att förebygga ett återinsjuknande och behandla sjukdomen som spridit sig i 
kroppen (Wallberg, 2010).  

 

Behandling med cytostatika har bidragit till en ökad överlevnad hos yngre kvinnor 
som drabbas tidigt av bröstcancer men är också associerad med svåra och 
långvariga biverkningar (Knobf, 2001). Wallberg (2010) menar att några av de 
vanligaste biverkningarna är trötthet, illamående, kräkningar, sår i munhålan och 
håravfall. Doumit, El Saghir, Abu-Saad Huijer, Kelley och Nassar (2010) 
beskriver att dessa biverkningar är mycket obehagliga och är associerade med 
olika upplevelser som depression, rädsla, ångest och oro. Wallberg (2010) 
förklarar att håravfall beror på att hårstrået skadas i hårsäcken. Håret kan 
försvinna plötsligt eller falla i tussar, det sker oftast under de två första veckorna 
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och efter den första behandlingen (ibid). Hassan och Ljungman (2003) menar att 
behandlingen kan leda till en störning i kroppens energibalans som i sin tur leder 
till trötthet. I Landmarks och Wahl (2002) studie beskriver de en rad olika fysiska 
och psykiska konsekvenser som kan uppstå i samband med behandlingen. De som 
beskrivs är trötthet, nedsatt tålamod, utmattning och nedstämdhet. Brown, 
McGuire, Peterson, Beck, Dudley och Mooney (2009) menar att inflammation i 
munhålan är sammankopplad med olika fysiologiska symtom som 
sväljningsvårigheter och muntorrhet. Boehmke och Dickerson (2006) menar i sin 
studie att biverkningarna av behandlingen förändrar de sociala relationerna med 
andra människor vilket orsakar ensamhet som leder till isolering. Vidare menar 
Boehmke och Dickerson (2005) att kvinnor med bröstcancer som behandlas med 
cytostatika lider ofta av fysiska och psykiska påfrestningar som är direkt kopplat 
till behandlingen såsom rädsla för döden, förändringar i utseende, oro för sin 
familj och rädsla för återfall. Coyne och Borbasi (2009) menar att det inte är 
cancern i sig som leder till rädsla för döden, utan konsekvenserna av 
behandlingen. Blows (2011) förklarar att otillräckligt med information och stöd 
leder ofta till psykosociala problem som oftast underskattas av 
sjukvårdspersonalen.  

Upplevelser 
En människosyn, enligt Eriksson (1991) är där livet uppfattas som något som kan 
skapas, begäras och upplevas. En människas upplevelser är hennes egen och ingen 
annan kan helt förstå eller tolka dem. Eriksson (1991) menar att upplevelser inte 
kan beskrivas på ett specifikt sätt utan varierar för varje enskild individ. Vidare 
förklarar Eriksson (1994) att upplevelser av andligt välbefinnande är kärnan för 
att en person ska känna sig hel. En människas upplevelse av sin sjukdom är 
omöjlig att förstå utifrån sina egna erfarenheter (ibid). Enligt Arman, Rehnsfeldt, 
Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) kan en kvinna med bröstcancer vara i en 
svår situation och beroende av andra. De behöver då känna sig förstådda och 
accepterade i sina upplevelser av behandlingen. En bra förutsättning kan vara att 
känna till och respektera kvinnornas upplevelser av sin egen situation (ibid). 
Upplevelsen av att leva med bröstcancer torde innebära att hela ens liv förändras. 
Kvinnan upplever en mängd nya känslor, framförallt oro och osäkerhet inför 
framtiden. Kroppen förändras samtidigt som en ny syn på livet utvecklas (Doumi 
et al., 2010). 

TEORETISK REFERENSRAM 
För att få en ökad förståelse för hur det är att leva med bröstcancer och dess 
behandling kommer vårdvetenskapliga begrepp som lidande utifrån Eriksson 
(1994) samt den subjektiv kropp utifrån Merleau-Pontys (1997) beskrivning att 
användas som teoretisk referensram.  

Lidande  
Enligt Eriksson (1994) är lidande ett grundläggande begrepp som omfattar hela 
människans upplevelse av liv, hälsa och sjukdom i en fysisk, mental och andlig 
mening. Det finns enligt Eriksson (1994) tre olika definitioner av lidande: 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är enligt 
Eriksson (1994) det lidandet som personen upplever i relation till sin sjukdom och 
den behandling personen får och där fysisk smärta är en vanlig orsak till 
sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan enligt Eriksson (1994)  vara själsligt och 
andligt och det förorsakas av upplevelser som skam, förnedring och/eller skuld i 
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samband med sjukdom och behandling. Vidare menar Eriksson (1994) att 
vårdlidande upplevs i relation till vårdsituationen som resultat av utebliven vård 
eller bristfällig vård. Med vårdlidande menas enligt Eriksson (1994) att bli 
förnekad som en lidande människa. När en människas lidande försummas kränks 
personens värdighet. Personen blir förolämpad och förödmjukad. Blir en 
människa kränkt minskas den personens möjligheter att leva ett fullständigt liv. 
Lidande går att lindra genom att undvika kränkning av en människas värdighet. 
Det är viktigt att ge den personen den vård som krävs för att lindra lidandet (ibid). 
Livslidandet omfattar hela människan och dennes livssituationer. Människan kan 
enligt Eriksson (1994) uppleva livslidande av att de inte klarar av det sociala livet 
som tidigare på grund av sjukdomen eller att det blir en fara för hälsan. 
Livslidandet kan också tyda på att personen inte blir hörd, sedd eller förstådd. Vid 
bröstcancer kan sjukdomslidande beskrivas genom känslor som att inte längre 
kunna lita på sig själv eller att tappa kontrollen över sin kropp och ständigt 
befinna sin i en känslomässig berg- och dalbana mellan hopp och förtvivlan. När 
vi drabbas av ett lidande märker vi av vår kropp på ett sätt utöver det vanliga. Den 
förlorade förmågan som gett oss lidandet ger oss även en förlorad tillgång till 
världen och livet (ibid). 

Subjektiv kropp 
Enligt Merleau-Ponty (1997) har människan tillgång till livet genom sin kropp, så 
länge vi lever gör vi det genom kroppen. Kroppen kan ses som medelpunkten i 
människans liv och genom kroppen lever vi i världen. Vidare skriver Merleau-
Ponty (1997) att människan inte har en kropp, utan är sin kropp och den ses som 
en helhet. Kroppen är ett föremål som aldrig lämnar människan. När kroppen 
drabbas av en sjukdom eller skadas förändras människans upplevelse av sig själv 
(ibid). Förändringen av kroppen kan för kvinnorna innebära att de inte upplever 
sig själva som de gjorde innan de drabbades av sjukdomen. Sjukdomen kan även 
begränsa kvinnan i sin vardag, då hon inte längre orkar eller kan utföra vardagliga 
sysslor. Som sjuksköterska bör man därför veta att den förändringen som sker i 
kroppen leder till olika reaktioner hos kvinnorna och hur denna förändring 
påverkar deras sätt att förhålla sig till andra.  
 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av cytostatikabehandling hos 
kvinnor med bröstcancer. 

METOD 
Metoden som valdes var en litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. Målet med litteraturstudien var att åstadkomma en 
sammanställning av data från tidigare genomförda studier som inriktar sig på 
aktuell forskning inom det valda ämnet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
innebär en litteraturstudie att söka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar samt 
sammanställa litteraturen inom det valda ämnet (ibid). Kvalitativ forskningsmetod 
användes för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga 
uppfattningar och upplevelser (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011).  

Datasamling  
Artikelsökningen genomfördes i maj och i september 2011 samt återupprepades i 
januari 2012 för att kontrollera att ingen ny forskning tillkommit. Sökningen som 
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återupprepades i januari 2012 resulterade inte i nya artiklar till resultatet. 
Sökningen genomfördes både enskilt och gemensamt. Artikelsökningen utfördes i 
databaserna CINAHL, Medline och Psychinfo. För att hitta passande sökord 
användes thesaurus i alla sökningarna som fungerar som ett uppslagsverk där det 
planerade ordet kontrolleras och eventuellt byts ut till något liknande (Willman et 
al., 2011). I CINAHL utfördes sökningen genom CINAHL- headings och 
databasen Medline´s thesaur är MeSH-termer. Sökorden som användes var: breast 
neoplasms/cancer, chemotherapy, qualitative studies, experiences, side effects, 
och symptom experiences. För att kombinera de utvalda söktermerna användes 
booleska söktoperatören ”AND”. Den booleska sökoperatorn kombinerades med 
sökord för att avgränsa sökningen och finna relevant forskning för studien 
(Willman et al. 2011).   

Urval 
Inklusionskriterierna innefattade Peer-Review artiklar, skrivna på engelska eller 
svenska, publicerade från år 2000 till 2012 och artiklarna skulle finnas tillgängliga 
i fulltext. Peer-Review innebär att experter inom forskningsområdet har granskat 
artikeln innan publicering (Willman et al., 2011).  De artiklar som inte uppfyllde 
ovanstående kriterier exkluderades. 

Screening och kvalitetsgranskning  
Efter sökningarna lästes titlarna igenom på de artiklar som hittades. De olika 
sökkombinationerna resulterade i att 115 abstract lästes igenom där titel stämde 
överens med syftet. Efter en mer noggrann genomläsning av abstrakten valdes 41 
artiklar ut som svarade mot studiens syfte (bilaga 1). Kvalitetsgranskningen 
gjordes sedan efter Willman et al.(2011) protokoll för kvalitetsbedömning av 
kvalitativa studier (bilaga 2). Granskningen utgick ifrån punkter som beskrev 
studiens syfte, urval, metod, giltighet, etiskt resonemang, analys och resultat. 
Protokollets frågor poängsattes med ett poäng för positivt svar och noll poäng för 
negativt eller osäkert svar. Ju högre poäng en artikel hade, desto högre kvalitet 
hade den. Efter granskningen graderades artiklarnas kvalitet enligt en procentskala 
där artiklarna med hög kvalitet motsvarade 80-100 %, medelkvalitet 70-79 % och 
svag kvalitet 60-69 % (Willman et al., 2011). Sju artiklar bedömdes vara av 
högkvalité då de uppfyllde protokollets punkter. Två artiklar bedömdes vara av 
medelkvalité då de inte helt uppfyllde alla protokollets punkter. Alla nio artiklarna 
valdes dock att användas eftersom de svarade mot studiens syfte. Resterande 
artiklar ansågs inte vara av god kvalité efter granskningen och valdes därför bort. 
Detta berodde bland annat på studiens problemformulering eller att metoden inte 
var tydligt beskriven. 

Dataanalys 
Artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
Krippendorffs (2004) innehållsanalys. Det första steget var att artiklarna lästes 
igenom upprepade gånger, för att få en helhetsbild av innehållet. Artiklarna 
diskuterades sedan för att skapa en gemensam förståelse. Sedan valdes 
meningsbärande enheter ut som stämde överens med syftet till studie och 
markerades med överstrykningspenna samt skrevs ner. Nästa steg var att 
kondensera meningarna då texten kortades ner men samtidigt som det centrala 
innehållet bevarades. De meningsbärande enheterna valdes att inte översättas till 
svenska då det ansågs kunna gå miste om kontexten i stycket. Vid kondenseringen 
översattes meningsenheterna till svenska och för att utesluta feltolkningar 
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användes ett lexikon. De kondenserade meningsenheterna kodades och utifrån den 
valda koden skapades sedan en kategori. En kod kan beskrivas som en etikett på 
den kondenserade meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2008).  Enligt 
Krippendorff (2004) skulle kategorierna vara så tydliga att koderna inte skulle 
passa under två olika kategorier. Studiens resultat utgörs av fyra kategorier: 
kroppsliga förändringar, emotionella reaktioner, relationens betydelse och 
informationens betydelse (bilaga 4). 

Etiska övervägande 
Samtliga artiklar som inkluderades i studien har blivit godkända av en etisk 
kommitté. Det framkom genom kvalitetsgranskningen av Willman et al. (2011) att 
de tio granskade artiklarna uppfyllde de etiska kriterierna och hade ett tydligt 
beskrivet etiskt resonemang. 

RESULTAT  
Analysförfarandet resulterade i fyra kategorier som belyser olika upplevelser av 
cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer. De fyra kategorierna var: 
kroppsliga förändringar, emotionella reaktioner, relationens betydelse och 
informationens betydelse. I resultatet används citat löpande för att förstärka 
texten. 

Kroppsliga förändringar 
I de inkluderade studierna (Frith, Harcourt och Fussell, 2007; Mitchell, 2007; 
Rosman, 2004; Bergkvist och Wengström, 2006; Wu och McSweeney, 2007; 
Borbasi, Cameron, Quested, Oliver och Evans, 2002; Browall et al., 2006) 
framkom ett antal olika biverkningar som kunde påverka kvinnors upplevelser av 
cytostatikabehandling mot bröstcancer. 

I studierna av Frith, Harcourt och Fussell (2007)  och av Mitchell (2007) visade 
det sig att kvinnorna kunde uppleva ett förändrat utseendet till följd av 
cytostatikabehandlingen och att det kunde påverka deras kroppsuppfattning 
negativt. Analysen visade att en av de mest framträdande biverkningarna var att 
tappa håret något som upplevdes som var en ständig påminnelse om 
cancersjukdomen. Kvinnorna hade orealistiska förhoppningar kring 
cytostatikabehandlingens effekter på håret och hoppades på att få behålla sitt hår. 
Tanken att känna sig oattraktiv bekymrade kvinnorna, då håret var som en 
skyddsbarriär som kvinnorna gömde sig bakom. Kvinnorna upplevde att håret var 
något som gjorde de speciella och åtskilde de från andra kvinnor (ibid). 

För att dölja hårförlusten använde de sig av scarfar och peruker men som 
upplevdes som lönlöst då omgivningen ofta såg igenom detta. Problemen med att 
dölja hårförlusten gjorde att kvinnorna kände att de tappade kontrollen, då de inte 
kunde välja att hålla cancern privat längre. Detta påverkade deras självbild och 
ledde till att vissa av kvinnorna ville gömma sig och stanna hemma utom synhåll 
för allmänhet (Ritcher & Ezer, 2002). 

”It was the seventeenth day and I stood in the bathroom and pulled 
hair and just got my hands full of hair – just pulled it away. It was 
the first time that I started, then I started to cry” (Browall, Gaston-
Johansson & Danielson, 2006, s. 37). 
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En studie av Rosman (2004) visade att kvinnorna upplevde att ju mer hår de 
tappade ju bättre verkade behandlingen, kvinnorna accepterade håravfall som en 
logisk följd av behandlingen. Då kvinnorna upplevde det som ett pris de var 
tvungna att betala för att bli botade (ibid). 

”I didn’t really suffer from my loss of hair, I wanted to get better 
and I didn’t give a stuff about hair loss. Some people make a big 
thing about it, but I don’t see any problem, it grows back after 
chemotherapy. Nothing matters, it’s like fatigue, it’s temporary, a 
difficult period to get through, the price you have to pay for being 
treated” (Rosman, 2004, s.336). 

Kräkning var en vanligt förekommande bieffekt av cytostatika och upplevdes som 
besvärligt för kvinnorna. Kvinnorna upplevde illamående under de första dagarna 
av behandlingen medan andra blev illamående under följande nätter eller ett par 
dagar efter. Kräkningens svårighetsgrad kunde variera bland kvinnorna, de 
upplevde en metallsmak i munnen och även att lukten av mat kunde göra de 
illamående. Kvinnorna upplevde att illamåendet och kräkningen påverkade deras 
dagliga liv negativt och att de hade svårigheter att slappna av (Bergkvist & 
Wengström, 2006). 

“It’s very hard to explain, I think, because normally when you have 
a bad stomach, you feel sick and you want to vomit and then you do, 
you feel better after a while but this is constant, terrible, and 
unpleasant throughout your body. It’s like having a hangover and 
being strapped on to a roller-coaster... and you can’t get away; it 
won’t go away, it’s so powerful (Bergkvist & Wengström, 2006, 
s.25). 

I analysen framkom det att kvinnorna upplevde fysiska begränsningar och en 
traumatisk motgång i det dagliga livet på grund av tröttheten. Kroppen svek och 
ledde inte längre upp till de förväntningar kvinnorna hade tidigare. Det upplevdes 
påfrestande och negativt för självförtroendet. Det framkom också att tröttheten 
kunde komma utan förvarning och fanns där oavbrutet, trots vila. Kvinnorna 
upplevde saknad av kontroll och oförmåga att göra det som kroppen förväntades 
klara av. Oförmågan att genomföra dagliga sysslor såsom promenader, 
hushållsarbete och fritidsaktiviteter med familjen gav kvinnor känslor som 
oduglighet, frustration och ilska. Det framkom även att det kunde förekomma 
upplevelser av sorg på grund av den förlorade fysiska förmågan. Detta kunde 
uttryckas i form av ångest och depression (Wu & McSweeney, 2007).  

Mitchell (2006) samt Wu och McSweeney (2007) beskrev att enkla aktiviteter så 
som läsning kunde göra kvinnorna frustrerade och besvikna på sig själva, då 
tröttheten kunde även leda till koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. 
Tröttheten ledde ofta till sömnsvårigheter och att kvaliteten på sömnen blev sämre 
jämfört med före cytostatikabehandlingen. Det kändes då som att tröttheten hade 
tagit över hela livet vilket påverkade livskvaliteten avsevärt. Det framkom också 
att vissa kvinnor upplevde att det var lättare att uthärda tröttheten när de fick 
förklarat för sig att den orsakades av cytostatikabehandlingen och att den kunde 
fanns där under en begränsad period. Genom att mentalt få tid till förberedelse 
kunde kvinnorna lättare hantera tröttheten (ibid). 
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Inflammation i munhålan upplevdes som en av de svåraste biverkningarna. 
Kvinnorna upplevde att inflammationen kontrollerade hela deras tillvaro och att 
känslan av isolering som uppkom ledde till problem t.ex. att kvinnorna tappade 
matlusten. Vissa av kvinnorna drabbades av inflammation mer än andra beroende 
på hur inflammationen hade spridit sig. Kvinnorna upplevde en klump i halsen 
och muntorrhet, som orsakade sväljningssvårigheter. Det framkom även att 
kvinnorna upplevde som att bli skuren med rakblad i både munnen och magen 
(Borbasi, Cameron, Quested, Oliver & Evans, 2002). 

“I’d say mucositis was the worst thing that happened” (Borbasi et al, 
2002, s.1054). 

Emotionella reaktioner  
I en studie av Bergkvist och Wengström (2006) framkom det att kvinnor upplevde 
emotionella förändringar i samband med cytostatikabehandling som de inte kunde 
kontrollera. Cytostatikabehandling förknippades med många starka känslor som 
rädsla och oro och där orsaken kunde vara rädslan för det okända under 
behandlingstiden. Rädslan sammankopplades också med känslor av förändringar i 
sin kroppsuppfattning som ofta uppstod på grund av både sjukdomen och 
behandlingen. Kvinnorna mådde dåligt på grund av biverkningarna och oroade sig 
ofta om de skulle kunna orka utföra hela behandlingen. Oron över att behöva gå 
igenom en ytterligare behandling i framtiden skrämde kvinnorna (ibid). 
Kvinnorna i studien av Mitchell (2007) var ofta bekymrade över att ens partner 
fick bära ett stort ansvar då kvinnorna var utmattade och inte kunde ta hand om de 
vardagliga sysslorna. Kvinnorna upplevde att de emotionella förändringarna 
påverkade deras självförtroende och självbild. När kvinnorna upplevde en känsla 
av hopplöshet började de tänka på döden (ibid). Det framkom i Richer och Ezers 
(2002) studie att kvinnorna isolerade sig och undvek kontakt med människor i sin 
omgivning. Isoleringen kunde bero på att kvinnorna ansåg att människorna runt 
omkring hade en tendens att tänka på dem som en mycket sjuk person (ibid). När 
vänner och grannar ställde frågor om deras hälsotillstånd, kunde det leda till 
irritation och upprördhet hos kvinnorna (Richer & Ezer, 2002). Kvinnor undvek 
att prata om sin sjukdom och behandling med någon utanför närmaste familjen 
(Bergkvist & Wengström, 2005). 

” People around me are getting on my nerves: They talk to me like I 
am about to die. I can’t stand it. My neighbor keeps on bringing me 
food. I really hate the pitying: I want to be treated normally” 
(Ritcher & Ezer, 2002, s.117).  

Det visade sig också att en förutsättning för kvinnorna at kunna klara av 
biverkningarna var att fokusera bort och tänka på positiva saker. Kvinnorna 
upplevde att de inte kunde ta någonting för givet. De upplevde tacksamhet över 
vad de har fått istället för att fokusera på sjukdomen och behandlingen, där 
kvinnorna inriktade sig på vad som ännu var möjligt att göra snarare istället för 
det som redan har gått förlorat. Erfarenheter av sjukdomen och behandlingen 
gjorde att kvinnorna handskas med frågor om livet, då kvinnorna aldrig hade 
upplevt någonting liknande förut. Detta gjorde att kvinnorna inte fokuserade 
längre på små saker, utan lärde sig leva för stunden (Richer & Ezer, 2002). 
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Relationens betydelse   
Cytostatikabehandlingen påverkade det sociala livet och förhållandet till vänner 
förändrades. Några hade kommit närmare varandra medan andra bröt kontakter 
eftersom vännerna inte visste hur de skulle hantera situationen (Mitchell, 2007).  

Enligt Ritcher och Ezer (2002) samt Browall et al. (2006) så kan behovet av stöd 
från sjukvårdspersonalen och närstående vara viktigt. Stödet från 
sjukvårdspersonalen beskrevs både positivt och negativt. Kvinnorna ville att 
sjukvårdspersonalen skulle vara professionella, visa empati, respekt och att ge ett 
bra stöd. Stödet från familjen upplevdes väldigt viktigt då kvinnan var i behov av 
att prata om svåra saker så som döden (ibid). I många fall hade maken deltagit i 
beslutsfattandet och även barn och barnbarn hade varit viktiga som stöd (Kreling, 
Figueiredo, Sheppsrd & Mandelblatt, 2006). Kvinnorna upplevde bristande stöd 
på en individanpassad nivå från sjukvårdspersonal under behandlingstiden, där 
kvinnorna kände sig ensamma trots att vårdpersonalen fanns där (Bergkvist & 
Wengström, 2005). Kvinnorna tyckte att det var viktigt att prata med någon 
utanför familjen. Stödet från andra kvinnor i samma situation gav en känsla av 
stöd och positiv styrka (Browall et al., 2006). En negativ sida var att kvinnorna 
ständigt jämförde sig med andra cancersjuka kvinnor vad det gällde mängden 
håravfall och hur vissa kvinnor blev sämre och sämre för varje gång de sågs 
(Richer & Ezer, 2002).  

” Yes, it is very important to have someone to share this with 
because other people do not know what you're talking about. You 
can explain but they do not know what chemotherapy treatment is” 
(Browall et al, 2006, s. 37). 

Informationens betydelse 
Information kunde upplevas att vara av stor betydelse för kvinnorna vad det gällde 
cytostatikabehandling och dess påverkan. Majoriteten av kvinnorna upplevde att 
de hade erhållit otillräckligt med adekvat information om vilka biverkningar 
behandlingen kunde orsaka. Varken för mycket eller för lite information var bra 
för kvinnorna, då kvinnorna kände sig stressade och hade svårt att ta till sig allt på 
en och samma gång. Det var viktigt att informationen gavs på ett individuellt sätt 
som passade kvinnornas situation, där vissa kvinnor upplevde att muntlig 
information om hur biverkningarna skulle hanteras var bättre i jämförelse med 
skriftlig. Kvinnorna tyckte att informationen var skrämmande och oroväckande. 
Då kvinnorna upplevde att de hade fått mer information än vad de behövde vilket 
kunde orsaka ett hinder till att påbörja behandlingen främst på grund av rädslan 
för biverkningarna som cytostatikan orsakade (Bergkvist & Wengström, 2006; 
Browall et al, 2006). 

”They dumped a lot of information on me. I couldn’t read it until I 
knew what I was looking for. I found it extremely stressful to wade 
through this information and, being a librarian, I am trained to 
wade through information. I am usually very curious about 
everything, but not this time. I didn’t want to know anything except 
what I applied to my case” (Kreling et al., 2006, s.1069). 

Adekvat och tillräcklig information kunde hjälpa kvinnorna att uppleva en 
trygghet och en känsla av att ha kontroll över situationen. Förutom vilka 
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biverkningar som kunde uppstå borde informationen också omfatta vilka aktuella 
mediciner som användes exempelvis mot illamående och kräkningar (Bergkvist & 
Wengström, 2006). 

” … no I do not think they told me a lot at all such as this about 
nausea; well OK, I did not think I got any information at all about 
the side effects of treatment, but now afterwards I have come to 
understand that there could have been an enormous number of side 
effects. I realise that it is impossible to tell people about everything, 
but I feel like they should have told me about the most common 
ones” (Bergkvist & Wengström, 2006, s. 25). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Valet att enbart inkludera artiklar som redogjorde för studier av kvalitativ design 
innebar en möjlighet till att ge en beskrivning, fördjupning och förklaring av 
människliga upplevelser (Willman et al., 2011). En styrka med denna 
litteraturstudie är att ett antal deltagares tankesätt kan studeras i förhållande till det 
antalet deltagares som kan ingå i en empirisk studie. En litteraturstudie kan ge en 
översikt över tidigare forskning inom valt ämne och detta innebär att kunskap 
granskas och sammanställs på ett adekvat sätt (Willman et al., 2011). En svaghet 
med att göra en litteraturstudie kan vara att den forskningen är bedömd och tolkat 
i flera steg av någon annan. Den ursprungliga forskaren har tolkat sitt material och 
sedan sammanfattat detta till ett resultat. I artiklarna finns inte de bakomliggande 
intervjuerna och det kroppsspråk som använts under intervjun. I varje 
tolkningssteg finns risk för missbedömningar och missuppfattning enligt Polit och 
Beck (2008). 
 

Databaserna som valdes till studien är Cinahl, Psychinfo och Medline. 
Anledningen till att de ovanämnda databaserna valdes är för att dessa inriktar sig 
på omvårdnad som stämmer bra överens med studiens forskningsområde 
(Forsberg & Wengström, 2003). En svaghet med både databaserna Medline och 
psycINFO är att det finns många av de artiklar som finns i CINAHL. Sökorden 
blev inte detsamma i alla tre databaserna för att databaserna Medline och Psycinfo 
inte har samma ämnesord, thesaurus som databasen CINAHL har. För att 
kombinera de olika sökorden användes "AND" som booleska sökoperatorer, då 
för att finna lämpliga artiklar som svarade mot studiens syfte. Den booleska 
sökoperatoren "OR” hade kunnat användas och möjligen gett ett annorlunda 
sökresultat men valdes bort på grund av redan ett stort antal träffar. Alla använda 
artiklar var Peer-Review vilket ger en större trovärdighet då detta innebär att 
artiklarna är granskade av experter inom området innan publicering (Willman et 
al., 2011).  

Inkluderade artiklar skulle vara publicerade från år 2000 och framåt, då 
forskningsresultat ständigt utvecklas och kvinnans egna förväntningar och 
påverkan förändras över tid, även som en begränsning för att minimera risken för 
inaktuellt resultat. Om ingen begränsning på artiklarnas år för publicering hade 
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utförts hade eventuellt fler artiklar funnits som behandlade studiens syfte och 
därmed hade möjligen ett annat resultat i studien visats. 
  

För att bedöma kvaliteten och trovärdighet gjordes en kvalitetsbedömning enligt 
Willmans et al. (2011) protokoll. Kvalitetsgranskning av artiklarna valdes enligt 
detta protokoll eftersom det ger en bra översikt av artiklarna med relevanta frågor 
för bedömning. Artiklar av både hög kvalité och medelkvalité används i denna 
studie. Medelkvalité artiklar används med på grund av att de ansågs svara väl mot 
denna studies syfte.  

I början av denna studie inkluderades tio artiklar, men det visade sig att två av 
artiklarna hade samma författaruppställning och baserades på samma studier och 
på samma uppsättning av deltagare. Då valdes det att exkludera en av artiklarna, 
eftersom det kan ses som en nackdel då de båda artiklarna grundades på samma 
studie, vilket kan ge ensidigt resultat för denna studie. 

Studien innehåller artiklar från Sverige, USA, England, Australien och Frankrike. 
För att få fram så många aspekter som möjligt inom området, togs ingen hänsyn 
till kvinnornas ålder eller nationalitet i studien. Enligt Helman (2007) har kulturell 
bakgrund en stor betydande roll vid människors upplevelser av deras sjukdom. 
Beroende på kön, ålder, kultur, familj, ekonomisk status samt inställning till 
sjukdom kan människors upplevelser variera i olika länder. Sjukvårdspersonalens 
kunskap kan även skilja sig åt i de olika länder, beroende på vilka kompetens 
sjukvårdspersonal har i de olika länderna skulle det påverka hur sjuksköterska 
bemöter kvinnorna och deras upplevelser av cytostatikabehandling. Vilket i sin tur 
skulle kunna påverkar kvinnornas upplevelser (ibid). Det finns kulturella 
skillnader i de olika länderna, vilket kan ha påverkat denna studies resultat till 
exempel när kvinnorna inte orkade göra någonting på grund av att de kände sig, så 
trötta kunde det leda till problem i familjlivet då deras roll i många länder och 
kulturer är att sköta hushållet och stå för vårdnaden av barn. Enligt Tang och 
Cousins (2005) undersökning arbetade kvinnor i stor utsträckning deltid i de 
västeuropeiska länderna. I Sverige var det inte så stor skillnad mellan de båda 
könens arbetstid som det är i till exempel Storbritannien. Det beror på att det i 
Sverige anses lättare att kombinera arbete och familj på grund av kommunal 
barnomsorg för de som behöver (ibid). Enligt Thompson och Walker (1989) 
spenderar mammor betydligt mer tid aktivt med sina barn än vad pappor gör. I 
många familjer har kvinnligt lönearbete ansetts som nödvändigt för att klara av 
försörjningen på grund av att familjen får sämre ekonomi då mannens lön inte 
räcker till samtidigt som de inte hade råd med barnomsorg (ibid). Trots att de 
inkluderade artiklarna representerade olika delar av världen, olika kontexter så 
framkom snarlika resultat vilket kan tolkas som det trots kontext skillnader kan 
finnas gemensamma upplevelser av fenomenet. 

 

Alla artiklar var skrivna på engelska, vilket kan ha haft en negativ påverkan i 
studiens resultat då artiklarna översattes kan en viss tolkningsrisk föreligga även 
om det sker ordagrant. Enligt Polit och Beck (2008) ska resultatet inte beröras av 
forskarens egna åsikter utan komma direkt från studiedeltagaren för 
bekräftelsebarheten ska kunna styrkas. 
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Genomförandet av analysen i föreliggande studie utfördes med inspiration av 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs (2004) 
innehållsanalys för kvalitativa metoder, då det bedömdes vara tydligt och 
lättförståeligt. Artiklarna lästes igenom en i taget upprepade gånger för att få en 
ökad inblick och helhetsbild i handlingen. För att undvika misstolkningar 
översattes texten från engelska till svenska med hjälp av ett lexikon. Citat som är 
med i resultatdelen är inte översatta till svenska för att undvika risk för feltolkning 
och därmed förlorad innebörd. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar 
trovärdigheten när resultaten förstärks med citat från artiklar som ingår i arbetet. 
Det var en stor utmaning i analysarbetet när det kom till kategoriseringen, då det 
fanns vissa svårigheter att finna bra namn på kategorierna och att det flesta ansågs 
vara passande till mer än en kategori. Strävan var att kunna urskilja de olika 
kategorierna och att få så tydliga kategorier som möjligt. Namnen på kategorierna 
ändrades vid ett flertal gånger för att de skulle representera resultatet så tydligt 
som möjligt.  

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av cytostatikabehandling hos 
kvinnor med bröstcancer. Resultatet visar att behandling med cytostatika kan 
påverkar många aspekter i kvinnors liv. De kroppsliga förändringarna orsakade 
lidande och förlust av den kvinnliga identiteten. Kvinnor som tappade sitt hår 
upplevde att de förlorade en del av sig själva och för dessa kvinnor var förlusten 
av hår en traumatisk upplevelse. Detta styrks av Ekwall, Ternestedt och Sorbe 
(2007) som förklarar att håravfall leder till förlorad identitet där kvinnorna känner 
sig mindre kvinnliga och attraktiva. Vidare styrker även Hesketh, Batchelor, 
Golant, Lyman, Rhodes och Yardley (2004) att håravfall kan leda till depression, 
negativ självbild, dåligt självförtroende och minskat välmående samt rädslor för 
att bli avvisad av sin partner. Håravfall upplevds som ett synligt bevis och en 
ständig påminnelse om sjukdomen. Chamberlain Wilmoth (2001) beskrev i sin 
studie att kvinnorna upplevde förlusten av ögonfransar och ögonbryn som väldigt 
svårt att hantera. De kände att deras ansikte saknade definition och att det kändes 
som att de helt saknade ansikte. Kvinnorna tog själva kontroll över sitt håravfall 
och klippte av det innan det lossnade av sig själv. Detta gav dem en känsla av 
kontroll i en situation som de annars kände sig maktlösa i (ibid). Merleau-Ponty 
(1997) menar att upplevelsen av att förlora kontrollen över sin kropp påverkar att 
ha tillgång till världen och livet. Eriksson (1994) beskriver lidande som berör hela 
människans existens. Om kvinnorna inte trivs med sin kropp kan det inte bara leda 
till ett ökat lidande, utan också ett minskat välbefinnande (ibid).  
 
I föreliggande studies resultat beskrivs även att kvinnorna upplevde trötthet som 
något negativt som påverkade deras livskvalitet. Kvinnorna upplevde att de 
tappade all sin energi vilket ledde till social isolering. Beatty, Oxland, Koczwara 
och Wade (2008) bekräftar att kvinnornas dagliga aktiviteter och sociala liv blir 
lidande av att de känner sig totalt utmattade. Detta styrks även i Byar, Berger, 
Bakken och Melissa (2006) studie att trötthetsgrad påverkade också individens 
kvalitet och ledde till att kvinnornas livskvalitet i olika områden såsom, fysiskt, 
psykiskt och socialt tillstånd minskade. Merleau-Ponty (1997) menar att alla 
upplever sin kropp olika, vilket innebär att denna förändring leder till olika 
uttryck och lidande hos kvinnorna. Vid sjukdom kan individerna inte alltid delta i 
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de vardagliga sysslor som tidigare. Genomförandet av önskevärda aktiviteter kan 
medföra svårigheter efter en allvarlig sjukdom på grund av kroppens försämrade 
status (ibid). 

Det framkom även i resultatet att inflammation i munhålan och illamåendet var ett 
stort problem som resulterade i att kvinnor hade svårt att tugga och svälja. Detta 
skapade stress och oro inför måltider. Detta bekräftas av Eriksson (1994) som 
beskriver att lidandet är den som plågar människan och det upplevs då som att 
helheten hotas. 

Resultatet visar att kvinnorna var i behov av kontinuerlig information om 
behandlingens biverkningar och önskade att informationen gavs vid rätt tidpunkt 
för att de skulle kunna känna sig trygga. Otillräckligt med information kunde leda 
till att kvinnorna inte orkade kämpa och deras förtroende för behandlingen kunde 
svikta. Detta styrks av Boehemke och Dickerson (2005) samt McIlfatrick, 
Sullivan, McKenna och Parahoo (2007) som beskrev att om symtomen är väntade 
kan kvinnorna hantera biverkningarna bättre och att det kan minska den oro 
kvinnorna kände vilket ger en känsla av kontroll över behandlingen. 

Resultatet i föreliggande studie visade att kvinnorna som genomgick 
cytostatikabehandling var i behov av närhet, förtroende och känslomässigt stöd 
från både närstående och sjukvårdspersonal. Detta ansågs vara det mest 
betydelsefulla aspekterna för kvinnornas liv och välbefinnande. Det bekräftas i en 
studie av Landmark och Wahl (2002) där det visar sig att kvinnor utan stöd har 
svårare att hantera sin sjukdom. Även Landmark, Böhler och Wahl (2008) 
beskrev att kvinnorna upplevde att stödet från anhöriga var mycket viktigt men 
samtidigt behövde de anhöriga professionell hjälp för att kunna stödja sin sjuka 
partner, mor eller vän. Vilhauer (2008) nämnde i sin studie att behovet av stöd 
varierade bland kvinnorna beroende på hur kvinnorna upplevde biverkningarna av 
cytostatika. Kvinnor upplevde att deras familjer hade hjälpte dem men de 
upplevde otillräckligt stöd av sjukvårdspersonalen. Deras oro togs inte på allvar 
och kvinnorna kände sig ignorerade. De långa väntetiderna mellan diagnos och 
behandling samt brist på information om sjukdomen och behandlingen skapade 
oro (ibid). Detta bekräftas av Arman et al. (2004) som påpekar att 
sjukvårdspersonalens fokus ligger i att behandla det fysiska men den psykiska 
vården saknas. Kvinnorna upplevde en känsla av att inte bli sedd som en hel 
individ utan de sågs som ett objekt av sjukvårdspersonalen vilket resulterade i 
ökad osäkerhet och lidande. Eriksson (1994) beskriver att om kvinnorna inte blir 
sedda kan det skapa känslan av att inte finnas till för andra, vilket fråntar 
människan alla möjligheter att bekräfta sin egen identitet. Merleau-Ponty (1997) 
menar att människans kropp aldrig kan ses som ett objekt utan skall betraktas som 
ett subjekt, vilket innebär att se till hela människan. Även Eriksson (1994) 
framhäver att vårdlidande kan uppstå när mycket rutiner styr 
sjukvårdspersonalens arbete istället för att patientens behov står i centrum. Vidare 
beskriver Eriksson (1994) att vårdlidandet är ett lidande som uppkommer till följd 
av behandlingen eller när vårdpersonalen brister. Det bristande stödet från 
sjukvården kan även upplevas som livslidande på grund av att det omfattar hela 
människans livssituation, då sjukvårdspersonal och behandlingar har blivit en del 
av kvinnornas livsvärld. En ohållbar livssituation präglat av negativa känslor 
orsakat av sjukvården skapar livslidande då det omfattar lidande som utgör hela 
människans livssituation (ibid). 
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Det framkom också i studiens resultat att kvinnorna upplevde stödet från andra 
kvinnor i samma situation positivt. Detta styrks av Boehmke och Dickerson 
(2005) samt Dickerson-Coward och Kahn (2005) som beskrev att socialt stöd från 
andra kvinnor i samma situation var betydelsefullt. Genom att lära känna andra 
kvinnor i samma situation kunde erfarenheter och upplevelser utbytas vilket 
hjälpte kvinnorna att normalisera deras livssituation. Även Vilhauer (2008) stödjer 
detta genom att konstatera att kvinnorna som får hjälp av stödgrupper, upplever 
detta som positivt eftersom kvinnorna kan diskutera likheter med andra kvinnor i 
samma situation. En nackdel var att kvinnorna jämförde mycket med varandras 
sjukdom och symtom (ibid). 

 

SLUTSATS  
Slutsatsen för denna studie är att rädslan och oron var de mest dominanta 
upplevda känslor. Rädslan för döden, framtiden och att återinsjunkna igen var 
mest beskrivna upplevelser. Upplevelsen av att få stöd är avgörande för hur 
kvinnorna upplever biverkningar och även stödet från omgivningen kan ha en 
positiv effekt på kvinnors psykiska hälsa. Det är viktigt att ha en djup förståelse 
om hur kvinnorna upplever dessa biverkningar och hur det påverkar deras dagliga 
liv för att kunna möta de i sitt lidande. Sjuksköterskan kan stötta och hjälpa 
kvinnorna i sin behandling och på så sätt öka deras välbefinnande, samt vara 
medveten om att upplevelserna av behandlingen är individuella. Sjuksköterskan 
bör sträva efter att underlätta kvinnors lidande utifrån en vårdrelation som är 
lindrande. Genom att ge stöd kan kvinnorna bygga upp hopp inför framtiden och 
börjar ett nytt liv efter behandlingen. Denna studie gav en inblick på hur 
kvinnorna med bröstcancer kan upplever cytostatikabehandling. Detta väckte 
intresse för ytterligare forskning inom området. Det skulle vara intressant att göra 
en empirisk studie av dessa kvinnor angående deras behov av psykosocialt stöd 
och sjuksköterskans stödjande roll.  
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Bilaga 1 - Artikelsökning   

 

Databas/Datum Limits Sökord Antal träffar Lästa abstract Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar  

CINAHL 
2012-01-23 
 

English, Swedish, full text; Peer 
Reviewed; Publication year 
from 2000 -2012. 

Chemotherapy and Experience 152 50 8 2 

CINAHL 
2012-01-23 

English, Swedish, full text; Peer 
Reviewed; Publication year 
from 2000 -2012 

Breast neoplasm’s and 
Chemotherapy and Side 
effects and Experiences 

102 20 6 0 

PsycINFO 
2012-01-23 

Peer reviewed, 2000 to 2012, 
Qualitative Study, English, 
Swedish 

 

Chemotherapy and 
Experiences 

63 20 13 5 

MEDLINE 
2012-01-23 

Full text, English, Swedish 
Boolean/Phrase, Research 
Article, Peer reviewed, 2000 -
2012. 

Chemotherapy and Symptom 
experiences 

9 5 4 1 

MEDLINE 

2012-01-22 

Full text, English, Swedish, 
Boolean/ Phrase, Research 
Article, Peer reviewed, 2000 -
2012. 

 Chemotherapy and Breast 
cancer and Experiences 

 

73 20 10 1 

http://search.proquest.com.miman.bib.bth.se/psycinfo?accountid=9616
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Bilaga 2 – Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman et al. 2011). 
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Bilaga 3 – Artikelöversikt 1(4) 

Författare/Land/år Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Borbasi, S, Cameron, K, 
Quested, B, Oliver, I & 
Evans, D. 

2002. 

 Australien 

Oncology Nursing 
Forum. 

More Than a Sore 
Mouth: Patients’ 
Experience of Oral 
Mucositis.   

Syftet var att undersöka 
patientens upplevelse av 
mukosit. 

Kvalitativ metod med 
tolkande fenomenologi. 
Sex patienter med olika 
typer av cancer 
intervjuades. Fyra 
kvinnor och två män i 
åldrarna mellan 38–63 
deltog i studien. 

Resultatet visade att sjuksköterskans 
närvarande var viktig för patienten eftersom 
hon lyssnade på deras önskemål. De tog upp 
även problemet med att äta och få tillräcklig 
med näring. 

Hög 

Bergkvist, K., & 
Wengström, Y. 

2006. 

 Sverige 

European Journal of 
Oncology Nursing. 

Symptom experiences 
during chemotherapy 
treatment- With focus 
on nausea and vomiting. 

Syftet var att uppnå en 
djupare förståelse för 
cancer patienters 
upplevelse av 
illamående och 
kräkningar. 

Kvalitativ metod. Nio 
kvinnor med olika typer 
av cancer i åldrarna 
mellan 27- 60 som fick 
cytostatikabehandling 
deltog i studien. 

Resultaten visade att illamående och 
kräkningar var fortfarande ett stort problem 
och påverkade patienternas dagliga liv. T.ex. 
negativ påverkan inom sociala relationer. 

Hög  
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Bilaga 3 – Artikelöversikt 2(4) 

Författare/Land/år Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Frith, H., Harcourt, D., & 
Fussell, A. 

2007 

 England 

 

European Journal of 
Oncology Nursing 

 

Anticipating an altered 
appearance: Women 
undergoing 
chemotherapy treatment 
for breast cancer. 

Syftet med studien var 
att identifiera effekterna 
av 
cytostatikabehandlingen 
för att kunna förbereda 
kvinnor inför 
behandlingen. 

En kvalitativ metod 
användes. Intervjuer 
utfördes innan/under 
behandlingen och även 
efter. 19 kvinnor i 
åldrarna mellan 35-68 
deltog i studien. Alla 
kvinnorna hade 
diagnosen bröstcancer 
och fick 
cytostatikabehandling. 

Resultaten visade att kvinnorna deltog 
aktivt på att hitta olika strategier för att 
hantera sitt håravfall och detta påbörjade de 
redan innan den framstod. Många var 
oroliga över att hårförlusten skulle göra 
dem synliga och identifierbara som en 
person med cancer och därför var det 
viktigt med förberedelse t.ex. korta 
hårfrisyrer, peruker och scarfar. 

Hög 

 

Wu, H-S., & McSweeney, 
M. 

2007 

USA 

 

European Journal of 
Oncology Nursing 

Cancer-related fatigue: 
"it's so much more than 
just being tired. 

Syftet var att belysa 
innebörden av cancer 
relaterad trötthet ur 
individens perspektiv. 

Kvalitativ metod. Tio 
kvinnor med bröstcancer 
under pågående 
cytostatikabehandling i 
åldrarna mellan 30-73 
intervjuades. Sex av 
kvinnorna skrev även 
dagbok dagligen under 
två veckor.  

Resultaten visade att deltagarna beskrev 
trötthet som oväntade och det är mer än 
bara trötthet. De hade bristande kunskap 
om cancer relaterad trötthet. 

Hög 

Mitchell, T.2007. 

USA 

European Journal of 
Cancer Care 

The social and 
emotional toll of 
chemotherapy- 
patients´. 

Syftet var att identifiera 
gemensamma symtom 
på sociala och 
känslomässiga lidande 
hos de som behandlas 
med cytostatika. 

Kvalitativ. 
Hermeneutisk 
fenomenologisk metod. 
19 patienter över 18 år 
deltog i studien. 8 av 
dem skrev även dagbok 
i sina upplevelser. 
Jämförelser mellan 
intervju teman och som 
utvecklats från 
dagböckerna. 

Resultaten visade att behandlingen 
orsakade stora förändringar både i det 
sociala och emotionella välbefinnandet hos 
patienterna. 

Hög 
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Bilaga 3 – Artikelöversikt 3(4) 

 

Författare/Land/år Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Kreling, B., Figueiredo, M, 
I., Sheppsrd, V & 
Mandelblatt, J, S.2006. 
USA 

Psycho-Oncology A Qualitative Study of 
Factors Affecting 
Chemotherapy use in 
Older Women With 
Breast Cancer: Barriers, 
Promoters, and 
Implications For 
Intervention. 

Syftet var att undersöka 
äldre bröstcancer 
drabbade kvinnors 
uppfattningar till följd 
av cytostatika och 
faktorer som påverkade 
deras beslut att använda 
eller inte använda denna 
behandling. 

Kvalitativ metod, 34 
äldre kvinnor med 
bröstcancer intervjuade i 
studien. Kvinnor som 
deltog i studien var 65 
års ålder eller äldre.  

 

Resultaten visade att många kvinnor kände 
att de inte hade något "val" att göra. 
Negativa förväntningar om biverkningar 
och brist på information speciellt för 
kvinnans enskilda situation var hinder för 
att använda cytostatika. 

Hög 

Richer, M-C., & Ezer, H. 
2002 

USA 

 

Oncology Nursing 
Forum 

Living in It, Living 
With It, and Moving on: 
Dimensions of Meaning 
During Chemotherapy. 

Syftet var att undersöka 
vad det känslomässigt 
innebär för patienten att 
genomgå 
cellgiftsbehandling. 

 Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervju med grounded 
theory genomfördes. Tio 
kvinnor i åldrarna 
mellan 44-69 som för 
första gången fick 
cytostatikabehandling 
deltog studien. 

Resultaten visade tre dimensioner som 
kvinnor av sina erfarenheter av bröstcancer 
och kemoterapi: "att leva i det, "leva med 
det”, och "gå vidare." Kvinnorna beskrev 
också att effekterna av cytostatika 
påverkade både deras inre värld och deras 
sociala relationer med människor omkring 
dem. 

Medel 
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Bilaga 3 – Artikelöversikt 4(4) 

 

Författare/Land/år Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Rosman, S.2004 Frankrike  Education and 
Counseling 

Cancer and stigma: 
Experience of patients 
with chemotherapy-
induced aloplecia. 

Syftet var att undersöka 
hur trötthet upplevs av 
bröstcancerdrabbade 
patienter. Vad de tror 
orsakar den, hur detta 
påverkar på deras 
vardag och de strategier 
som används för att 
minska den. 

Kvalitativ grounded 
theory metod utfördes. 
35 patienter med bröst- 
eller lungcancer i 
åldrarna mellan 37-75 
intervjuades.19 kvinnor 
med bröstcancer och 16 
patienter med 
lungcancer deltog i 
studien. 

Resultaten visade att kvinnorna såg 
hårförlusten som en förenande med en 
allvarlig och dödlig sjukdom. De försökte 
gömma hårförlusten så att andra inte skulle se 
. Detta gjordes genom att de bar peruk. 

Medel  

Browall, M., Gaston – 
Johansson, F. & 
Danielson, E. 2006. 
Sverige  

Cancer Nursing Postmenopausal women 
with breast cancer – 
Their experiences of the 
chemotherapy treatment 
period. 

Syftet med studien var 
att beskriva upplevelsen 
av postmenopausal 
kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgår adjuvant 
cytostatikabehandling. 

En kvalitativ metod 
användes. Kvinnorna 
som deltog var 55 år 
och äldre, de var 
diagnostiserade med 
bröstcancer och hade 
genomgått 
cytostatikabehandling 
de senaste åren och 
kunde tala och förstå det 
svenska språket. Studien 
omfattade 20 kvinnor i 
pågående menopaus.  

Resultatet visade postmenopausala 
kvinnornas liv under 
cytostatikabehandlingen, både deras negativa 
och positiva upplevelser. De negativa var 
känslor som rädsla för det okända och hur 
behandlingen påverka kroppen och själen. De 
positiva var att få ett förändrat liv. 

Hög 
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Bilaga 4 – Exempel på innehållsanalys av artiklar 1(2)   

Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Kategori  

They where afraid of what the treatment 
whould do to their looks (eg, loss of 
their hair). 

Rädsla för vad behandlingen skulle göra 
för deras utseende. 

Rädsla för vad behandlingen  Emotionella reaktioner. 

The support from other women with the 
same experiences of treatment, the 
newly created contact network gav 
positivism, strength and feeling of unity. 

Stöd från andra kvinnor med samma 
situation gav positiv styrka  

Socialt stöd Relationens betydelse 

The role of the spouse was described as 
a lifeline, and many of the women 
expressed how good it was to finally be 
the focus of attention. 

Mannens närvaro var viktig  Manens närvaro var viktigaste. Relationens betydelse 

They spoke generally of feeling 
fatigued. 

En känsla av trötthet Intensive trötthet.  Kroppsliga förändringar 

“They tell you to be prepared for the 
hair loss, and you think you are- but 
when it happened it´s pretty traumatic” 

Håravfall kan vara ganska traumatiskt. Rädsla för förändrad utseende. Emotionella reaktioner. 
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Bilaga 4- Exempel på innehållsanalys av artiklar– 2(2)   

Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Kategori  

They did not have the stamina to 
associate with their friends as they did 
before, and this caused a feeling of 
isolation. 

En känsla av isolering. Isolering   Emotionella reaktioner. 

They were particularly concerned that 
they would be treated with sympathy or 
pity or that people would try to instil 
their own opinions about the cause and 
appropriate treatment for cancer. 

 Att de skulle behandlas med sympati 
eller medlidande  

 

Oro   Emotionella reaktioner. 
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