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Abstrakt 

I dagsläget beräknas cirka var tredje människa att drabbas av cancer. 

En vanlig behandlingsmetod vid cancer är cytostatikabehandling, 

biverkningar som är vanliga är illamående och kräkningar, men de går 

ofta att förebygga med läkemedel och andra olika åtgärder. Syftet med 

litteraturstudien var att sammanställa kunskap om åtgärder mot 

illamående hos personer med cancer som behandlas med cytostatika. 

Studien utformades som en systematisk litteraturöversikt som 

inkluderade både kvalitativa och kvantitativa studier för att få en 

större helhetsbild av ämnet som studeras. Litteratursökningen 

resulterade i sjutton artiklar som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Dessa artiklar sorterades in i fyra olika områden: 

alternativmedicin, distraktion, egenvård samt omvårdnadsåtgärder. 

Resultatet visade att illamående orsakat av cytostatika kan minskas 

med akupunktur, akupressur och zonterapi, dessa åtgärder kan 

dessutom minska användandet av antiemetiska läkemedel. Även 

distraktion och olika typer av kost har god effekt i att lindra och i vissa 

fall undvika illamående. Det krävs mer forskning gällande 

omvårdnadsåtgärder mot illamående vid cytostatikabehandling, de 

studier som utförs studerar ofta effekten av dessa åtgärder när 

patienten samtidigt behandlas med antiemetika. Dock kan vi dra den 

slutsatsen att ovan nämnda åtgärder och omvårdnadsåtgärder kan 

lindra illamående i kombination med antiemetika. Sjuksköterskan har 

en viktig roll när det gäller bedömning, stöd och patientutbildning för 

att lättare kunna undvika och hantera illamående orsakat av 

cytostatika. 

 

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, sjuksköterska, illamående, 

cytostatika, cancer, alternativmedicin, distraktion, egenvård, 

litteraturöversikt, kvalitativ innehållsanalys 
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Illamående och kräkningar som uppstår på grund av cytostatika benämns i litteraturen som 

Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting (CINV). Dessa symptom är och har alltid varit 

viktiga att motverka sedan uppstarten av cytostatikabehandling. Trots att mer effektiva 

antiemetiska läkemedel har framtagits är detta fortfarande ett stort problem (Flaherty, 2013). 

Illamående kan uppträda utan kräkningar (Navari, 2013). 

 

Runt om i världen orsakar cancer cirka 7,6 miljoner dödsfall årligen, 70 procent av de 

rapporterade dödsfallen inträffar i låg- och medelinkomstländer. Dessa länder saknar 

preventiva resurser och har en begränsad cancerbehandling (Omran, Saeed & Simpson, 2012). 

Folkhälsomyndighetens årsrapport (2014) visar att i åldrarna upp till 78 år är cancer numera 

en vanligare dödsorsak i Sverige än hjärt- och kärlsjukdomar bland både kvinnor och män. 

Uppskattningsvis kommer var tredje person att få en cancerdiagnos under sin livstid. År 2012 

drabbades 28 000 kvinnor och 30 000 män av en cancerdiagnos i Sverige. Samma år dog 

närmare 11 000 kvinnor och 12 000 män i cancer. Risken för att dö i cancer ökar med 

stigande ålder. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen att insjukna i bland kvinnor, 

medan lungcancer ger upphov till flest dödsfall bland kvinnor. Prostatacancer är vanligast 

bland män, både när det gäller insjuknande och död. Dödligheten i cancer har minskat trots att 

allt fler cancerdiagnoser ställs. Detta beror delvis på att cancersjukdomar upptäcks numera i 

tidigare skede än förut, vilket vanligtvis innebär en bättre prognos. Att dödligheten minskar 

beror även på att vården blivit allt bättre på att behandla cancer (Folkhälsomyndigheten, 

2014). 

 

Cytostatika är läkemedel som dödar cancerceller eller hindrar att de växer och blir fler, men 

cytostatika verkar också på kroppens normala celler och därför är biverkningar vanliga. 

Känsligheten för infektioner kan öka och illamående, trötthet och håravfall förekommer 

(Socialstyrelsen, u.å). Illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling upplevs vara mest 

besvärande för den sjuka personen (Middleton & Lennan, 2011). Upplevelsen av illamående 

är subjektiv och kan alltså inte bedömas objektivt av någon vårdpersonal. Illamående är en 

känsla som är svår att beskriva, det brukar uppfattas som en känsla i magen som ibland följs 

av kräkningar (Navari, 2013). Bergkvist och Wengström (2006) beskriver att patienterna fick 

information om cytostatikabehandling innan behandlingen påbörjades. För många patienter 

upplevdes detta som mycket svårt, eftersom det gavs information som var svår att förstå. 

Patienterna beskriver att det var svårt att ställa frågor och att veta vilka frågor de skulle ställa 

eftersom allt var så oklart. På grund av detta kände patienterna att det var svårt att förbereda 
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sig för det som komma skall, dagarna före behandlingen beskrivs som en stressig period och 

några av patienterna upplevde ångest. Patienter med cancer som ska behandlas med 

cytostatika kan ha förutfattade meningar om vad behandlingen kommer att innebära. Många 

minns svåra upplevelser av äldre familjemedlemmar som behandlades med cytostatika 

(Thompson, 2012). De psykologiska reaktionerna på behandlingen uppfattades som starkast i 

samband med den första behandlingen av cytostatika. Vidare beskrivs att patienter upplevde 

ett bristande stöd från vårdpersonalen på individnivå och de berättar om att de ofta kände sig 

ensamma, patienterna använde sig då av känslofokuserande copingstrategier. De strävade mot 

det normala liv de önskar de hade och försökte distrahera sig från att tillåta illamående att ta 

över deras liv (Bergkvist & Wengström, 2006). 

Patienter som är yngre är mer benägna att uppleva CINV, liksom de med en historia av 

kronisk alkoholkonsumtion oavsett mängd. CINV är vanligare hos kvinnor, särskilt hos 

kvinnor med en historia av graviditetsillamående under graviditeten. Patienter som upplever 

åksjuka löper också större risk för CINV. Även tidigare illamående vid cytostatikabehandling 

innebär en större risk för dessa biverkningar (Hawkins & Grunberg, 2009; Navari, 2003). 

Misslyckande med att kontrollera illamåendet och kräkningarna kan påverka patientens 

livskvalité och även resultera i en ovilja att genomföra behandlingen (Middleton & Lennan, 

2011). Både illamående och kräkningar anges som biverkningar som patienterna känner 

påverkar deras livskvalitet i varierande grad vid behandling med cytostatika.  Patienterna 

behöver bedömas proaktivt och övervägning av de potentiellt försvagande effekterna för 

patienterna måste göras. Dessa biverkningar har en stor inverkan på patienternas livskvalitet 

eftersom de ofta leder till sjukhusvistelse och i vissa fall förseningar eller dosreduktion i en 

patients planerade behandling (Roe, 2011). Omkring 30 procent av cancerpatienter drabbas av 

psykiskt lidande. Livspartners till cancerpatienter upplever ibland ännu mer ångest än 

patienterna själva (Ernst, Götze, Brähler, Körner & Hinz, 2012).  

Allvarliga komplikationer kan tillstöta till följd av CINV, till exempel svaghet, viktförlust, 

elektrolytrubbningar, försämrad sårläkning, uttorkning eller anorexi och även bland annat 

frakturer, nedgång i både beteendemässigt och psykiskt status. Patienter som är uttorkade, 

svaga eller undernärda, samt de patienter som har en elektrolytrubbning och de som nyligen 

genomgått operation eller strålbehandling löper större risk att drabbas av allvarliga 

komplikationer till följd av CINV. Fortfarande är illamående och kräkningar en besvärande 

komplikation av cytostatikabehandling, trots att det införts mer effektiva antiemetiska medel 

(Navari, 2013). Det har hänt mycket när det gäller tillgången till stödjande mediciner och det 



4 

 

finns internationella och nationella riktlinjer som anger biverkningar. Trots detta fortsätter 

patienter att lida till följd av illamående och kräkningar. (Roe, 2011). Emellertid kan olika 

patientcentrerade strategier användas av sjuksköterskor för att få grepp om hur patienten 

upplever sitt illamående och stödja i hanterandet av detta symtom (Foubert & Vaessen, 2005). 

 

Omvårdnadsåtgärder bör utformas så att de stödjer och förbättrar livssituationen för både 

patienter och deras familjer. Omvårdnadsåtgärder är metoder som är utformade för att hjälpa 

patienter att främja sin hälsa samt för att komma till rätta med sin sjukdom. Forskning har 

visat att omvårdnadsåtgärder kan förbättra livskvaliteten för cancerpatienter (Mattila, Leino, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2009). Omvårdnadsåtgärder kan inkludera övervakning, 

utbildning, rådgivning samt psykosocialt stöd. Sjuksköterskans kompetens tillsammans med 

övervakning och bedömning leder till problemidentifiering som i sin tur utlöser andra åtgärder 

för att tillgodose patientens behov samt lindra symtom (Eilers, Heermann, Wilson & Knutson, 

2005).  

Hanteringen av biverkningar av illamående och kräkningar, i samband med 

cancerbehandlingar fortsätter att vara en utmaning för vårdpersonal. Illamående och 

kräkningar är fortfarande högt rankat av patienterna som främsta orsakerna till fysisk och 

psykisk ohälsa och kan ingå till den redan omfattande sjukdomsbördan som drabbar 

cancerpatienter (Foubert & Vaessen, 2005). Därför är det av vikt att vårdpersonal ger lindring 

vid illamående hos personer som behandlas med cytostatika genom användning av relevanta 

omvårdnadsåtgärder. Detta kan minska dessa personers lidande, vilket bidrar till en bättre 

livskvalité i dagligt liv. 

Med detta som bakgrund var syftet med litteraturstudien att sammanställa kunskap om vilka 

åtgärder som används vid illamående hos personer med cancer som får cytostatikabehandling. 
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Metod 

Denna studie är en litteraturstudie som har till syfte att beskriva befintlig kunskap gällande 

åtgärder som används mot illamående hos personer som har cancer och behandlas med 

cytostatika. För att kunna samla befintlig kunskap gällande åtgärder som används mot 

illamående vid cytostatikabehandling utgick författarna från den metod för systematiska 

litteraturöversikter som beskrivs av Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008). 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Innan den systematiska litteratursökningen utfördes valdes inklusions- och 

exklusionskriterier, detta för att smalna av forskningsområdet och på så sätt få fram 

vetenskapliga artiklar som svarar mot syftet. Dessa kriterier presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 Studiens inklusions- exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Kvantitativa studier och kvalitativa studier Litteraturstudier 

Hemsjukvård, öppenvård och slutenvård Studier som tar upp behandling av barn 

Personer som behandlas med cytostatika pga cancer Studier som utvärderar läkemedelseffekter 

Engelska som språk  

Refereegranskade  

Publicerade mellan år 2009 och 2014  

 

Anledningen till att litteraturstudier exkluderades är att det finns eventuell risk för rundgång 

av data. Begränsningen att endast innefatta artiklar publicerade från 2009 och framåt valdes 

för att författarna var intresserade av den senaste forskningen. I denna studie inkluderades alla 

studier som svarade mot syftet oberoende på studiernas kvalitet, detta då syftet var att 

sammanställa befintlig kunskap (jfr. Holopainen et al., 2008). 

Sökningen utfördes i databaser som innehåller vetenskapliga artiklar inriktade mot omvårdnad 

och hälsa med hjälp av SweMeSh för att få konkreta förslag på sökord. När sökord ej gick att 

finna på SweMeSh användes databasernas sökfunktion fritext. Med hjälp av sökhistoriken 

användes booleska operatorer för att optimera sökningen. 

Inledningsvis avgränsades forskningsproblemen genom att studera tidigare forskning gällande 

detta och se vad som redan var publicerat, en så kallad pilotsökning utfördes (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011). Pilotsökningen utfördes i PubMed, SveMed+ samt Cinahl. Efter 

pilotsökningen utselöts SveMed+ då inga träffar svarade mot syftet. Den slutliga sökningen 

skedde i Cinahl och Pubmed med sökorden: Chemotherapy, neoplasms, cancer, nausea, 
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prevention och nursing care. Tillsammans med funktionen fritext utfördes sökningen 

systematiskt och stegvis. Till en början söktes begreppen enskilt, sedan kombinerades dessa 

med hjälp av den booleska sökoperatören AND och på så sätt optimerades sökningen, 

slutligen lades begränsningarna gällande publiceringsår, språk samt refereegranskade till. Den 

slutliga sökningen presenteras i tabell 2. 

* MSH = Mesh termer i databasen Pub Med, FT= Fritext sökning, AF = all fields 

 

Efter den systematiska litteratursökningen granskade författarna titeln och abstrakt i 72 

artiklar från Cinahl och 86 artiklar från Pubmed för att se om artikeln svarar mot syftet och de 

inklusionskriterier som bestämts i förväg, i detta steg exkluderades 29 artiklar från Cinahl och 

Tabell 2 Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: Åtgärder vid illamående vid cytostatika behandlad cancer 

CINAHL 2014-09-16 

Sökning *) Söktermer Begränsningar Träffar Lästa i 

fulltext 

Antal valda 

1 FT Chemotherapy*  23,970   

2 FT Nausea*  7,561   

3 FT Cancer*  130,052   

4 FT Prevention*  317,283   

5  #1 AND #2 AND #3 AND #4  318   

6  #5 Peer reviewed 289   

7  #5  Peer reviewed 

Engelsk skrift 

281   

8  #5  Peer reviewed 

Engelsk skrift 

2009-2014 

84   

9  #5 NOT child  Peer reviewed 
Engelsk skrift 

2009-2014 

 

72 43 12  

Pubmed 2014-09-16  

Sökning *) Söktermer Begränsningar Träffar Lästa i 

fulltext 

Antal 

Valda 

1 MSH, AF Neoplasms*  2604431   

2 MSH, AF Nausea*  49860   

3 MSH, AF Nursing care*  551694   

4  #1 AND #2 AND #3  459   

5  #4  2009-2014 153   

6  #4  2009-2014 

Nursing journals 

86 45 13 

Utvalda artiklar: 25 

Antal dubletter: 8 

Totalt antal unika utvalda artiklar: 17 
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41 artiklar från Pubmed då dessa titlar eller abstrakt inte svarade mot studiens syfte eller 

studiens inklusionskriterier (se tabell 1). Sedan lästes samtliga 43 artiklar från Cinahl och 45 

artiklar från pubmed igenom överskådligt för att säkerställa vilka som svarade mot syftet, i 

detta steg exkluderades 54 artiklar eftersom att de handlade om läkemedelsbehandling, inte 

var av vetenskaplig karaktär eller var översiktsstudier. De kvarvarande 34 artiklar 

kvalitetsgranskades med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning för kvalitativa och 

kvantitativa studier, de studier som hade både kvantitativ och kvalitativ metod granskades 

genom att granska delarna var för sig (jfr. Willman et al., 2011, s. 173-176). 

Kvalitetsgranskningen innebär bland annat att de olika delarna i artiklarna granskas kritiskt, 

det är viktigt att alla delar beskrivs noggrant så att forskningen kan återupprepas, att forskarna 

motiverar sina val av metod och instrument samt att bortfall beskrivs och analyseras. Efter 

kvalitetsgranskningen kvarstod 12 artiklar från Cinahl och 13 artiklar från Pubmed. Av de 25 

utvalda artiklarna var 8 dubbletter som fanns i båda databaserna, det totala antalet unika 

utvalda artiklar till denna studie var 17. Tabell 3 ger en översikt av artiklar som ingår i denna 

studies analys. 

 
Tabell 3 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare/år/land Typ av 

studie 

Deltagare Metod/ 

datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Craven et al. 

2013 

Storbritannien 

Kvantitativ 

 

298 Prospektiv utvärdering 

Enkäter 

Deskriptiv statistisk 

analys 

 

Den uppföljningsgrupp som utfördes 

via telefon ledd av sjuksköterskan 

visade en betydligt mindre toxicitet än 

standardbehandling för: kräkningar, 

sömnlöshet och oral mukosit. 
 

Hög 

D'Alessandro et al. 

2012 

Brasilien 

 

 

 

Kvantitativ 183 

 

CCT 

Vas mätning av 

intensitet. 

Analyserades i 

undergrupper. 

Studien visar en genomsnittlig 

förbättring med 63.6% av 

symtomintensitet för patienter som 

behandlades med akupunktur. 

Medel 

Ingersoll et al.  

2010 

USA 

 

Kvantitativ 77 

39 bortfall 

RCT 

Dagbok på frekvens, 

varaktighet och 

påverkan av symptom. 

 

Frekvensen, varaktigheten och 

påverkan av illamående var lägre för 

undersökningsgruppen som drack 

flavonoidrik dryck (druvsaft),  

Låg 

 

 

Karagozoglu et al. 

2013 

Turkiet 

 

 

Kvantitativ 40 CCT 

Frågeformulär 

Statistisk analys 

Guidad visualisering reducerade 

svårighetsgraden och varaktigheten av 

CINV. 

Medel 
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Tabell 3 Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare/år/land Typ av 
studie 

Deltagare Metod/ 
datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Koller et al. 

2013 

Tyskland 

 

 
 

 

Kvantitativ 39 RCT 

Frågeformulär 

Statistisk analys 

Komplexa behandlingsteam är en 

viktig funktion för att stödja 

självhantering av symtom och att 

anpassa interventionen till patientens 

behov och förutsättningar för att öka 
genomförbarheten och effektiviteten. 

Medel 

Lee et al.  

2010 

USA 

 

 

 

 

Kvantitativ 53 RCT 

Dagbok 

Statistisk analys 

Patienter som upplevde en högre 

intensitet av illamående fortsatte att 

uppleva en högre intensitet även 11 

dagar efter cytostatika 

administreringen och krävde en högre 

frekvens av akupressur  

Medel 

Melin-Johansson et al.  

2010 

Sverige 

 

 

 

 

Kvalitativ 163 

100 

bortfall 

CCT 

Enkät 

Deskriptiv statistisk 

analys 

Sex områden förbättrades avsevärt 

när palliativa teamet kopplades in: 

timmar sängliggande under dagen, 

illamående, ångest, att få tag på 

personal, att få vård och förbättrad 

livskvalité. 

Låg 

Mollaoğlu & Erdoğan 
2014 

Turkiet 

 

 

Kvantitativ 120 
Inget 

bortfall 

Kvasiexperimentell 
CCT 

Formulär, symtom 

utvärdering.  

Statistisk analys. 

Patientutbildningen hade en positiv 
effekt på symtomkontrollen. 

Medel 

Owens et al.  

2009 

USA 

 

 

 

Kvantitativ 125 CCT 

Enkätundersökning 

Deskriptiv statistisk 

analys 

Kvinnorna i studien validerade att 

komplementär alternativ medicin 

(KAM) hade en positiv påverkan på 

hälsorelaterad livskvalitet som 

strategi för symtomkontroll. 

Medel 

Rehwaldt et al.  

2009 

USA 

 

Kvantitativ 42 

5 Bortfall 

Kvasiexperimentell, 

ingen randomisering. 

Utvärderings-formulär. 

Statistisk analys 

 

Riskpatienter kan dra nytta av 

undervisning inför 

cytostatikabehandling för att lättare 

kunna handskas med sina symtom..  

Hög 

So et al.  
2013 

Australien 

 

 

 

 

Kvantitativ 103 Tvärssnittstudie 
Frågeformulär 

Statistisk och 

deskriptiv analys 

Det finns ett behov av att anta ett 
standardiserat utvärderingsverktyg 

för att utveckla riktlinjer och införa 

ytterligare yrkesutbildning och på så 

vis möta de växande behoven hos 

både patienter och sjuksköterskor 

Medel 

Suh 

2012 

Sydkorea 

 

Kvantitativ 120 

15 bortfall 

RCT 

Självrapport 

Deskriptiv analys 

P6 akupressur i samband med 

rådgivning från sjuksköterska är 

effektivt i att minska CINV. 

Medel 

Sun et al.  

2013 

USA 

 

 

 

Kvantitativ 17 Tvärsnittsstudie 

chart audit forms 

Statistisk analys 

Tvärvetenskapliga grupper med hög 

kunskap och färdigheter relaterade till 

IP kemoterapi administrering behövs 

för att hantera behandlingsrelaterad 

toxicitet och komplikationer. 

 

 

Medel 
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Tabell 3 Forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=17) 

Författare/år/land Typ av 
studie 

Deltagare Metod/ 
datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Taspinar & Sirin 2010 

Turkiet 

 

 

 

Kvantitativ 34 Prospektiv 

Statistisk analys 

En signifikant minskning av 

illamående och användning av 

antiemetiska läkemedel hos de som 

använde akupressurarmband. 

Medel 

Williams, Balbagno et 

al. 

 2010 

Filippinerna 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

100 Tvärsnitt,  

Enkäter, formulär 

Deskriptiv analys 

Egenvårdsmetoder som användes 

mest var 2 kategorier: (a) kost 

/nutrition /livsstilsförändring (t.ex. 

ändra mat /matvanor, äta grönsaker 

och frukter (papaya), använda 

kosttillskott, ta tupplurar, vila, sömn) 

för att orka äta. samt trötthets 

symptom; (b) mind/ body-kontroll 

(t.ex., bön, be rosenkransen, musik) 

för att lindra tröttheten. 

 

Medel 

Williams, Lopez et al.  

2010 

Kina 

 

 

 
 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

222 Tvärsnitt 

Enkäter, formulär 

Deskriptiv analys 

Kompletterande/ egenvårds-

kategorier som användes var 

kost/nutrition/livsstilsförändringar 

(mest använda, hjälpsamma), 

mind/body kontroll och biologiska 

behandlingar: annan. 

Medel 

Wyatt et al.  

2012 

USA 

Kvantitativ 385 RCT 

Intervjuer 

Deskriptiv analys 

Zonterapi kan tilläggas till befintliga 

evidensbaserade stödbehandlingar för 

att förbättra hälsorelaterad 

livskvalitet under kemoterapi. 

Medel 

 

Analys 

Analysarbetet i litteraturöversikten har skett genom att författarna organiserat, kategoriserat 

och kombinerat materialet från primärstudierna för att finna svar på forskningsproblemet eller 

forskningsfrågan. Analysmetoden kan vara endera statistisk eller kvalitativ beroende på syftet 

för forskningen och materialet som ingår i litteraturstudien (Holopainen et al., 2008). 

Artiklarna lästes först igenom noggrant av båda författarna flera gånger. Författarna 

extraherade textenheter ur de utvalda artiklarna och numrerade dessa för att veta vilken artikel 

respektive textenhet tillhörde. Textenheterna bestod av ord, fraser eller meningar som beskrev 

omvårdnadsåtgärder och/eller deras effekter. Efter extraheringen av textenheter 

kondenserades dessa, vilket innebär att de kortas ner utan att förlora kärnan i den ursprungliga 

texten (Holopainen et al., 2008). Sedan kodades textenheterna (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004) för att få en överblick över vilka åtgärder som framkom. Slutligen såg författarna 

närmare på vad textenheterna benämnde för typ av åtgärder och sorterade på så vis stegvis in 

dessa i fyra områden. Holopainen et al. (2008) beskriver att vid tillvägagångssättet vid 
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analysen identifieras först underkategorier som sedan placeras i huvudkategorier utan att 

kunna tillhöra fler än en huvudkategori. Författarna till denna studie fann stöd i Graneheim 

och Lundman (2004) vid detta steg i kategoriseringen. Ett exempel på hur kategoriseringen 

gick till visas i tabell 4. 

 

Tabell 4 Tillvägagångssätt vid kategorisering 

Textenhet Översättning Kondensering Kod Område 

2:1 This study also 

demonstrated that the 

education on symptom 

control given to cancer 

patients undergoing chemo- 

therapy decreases symptom 

frequency and severity and 

the degree of discomfort 

caused by the symptoms. 

 

Denna studie visade också att 

om utbildning på 

symtomkontroll ges till 

cancerpatienter som genomgår 

kemoterapi minskar 

symptomens frekvens och 

svårighetsgrad. Även graden av 

obehag av symptomen minskar. 

Utbildning inom 

symtomkontroll 

minskar 

symptomens 

frekvens och 

svårighetsgrad. 

Patientutbildning  Omvårdnads-

åtgärder 

8:4 Patients who were 

bothered by nausea found 

two strategies more helpful 

than patients without nausea: 

adding more fats or sauces 

to foods and eating more 

flavored protein foods 

 

Patienter som besvärades av 

illamående fann två strategier 

mer användbara än patienter 

utan illamående: lägga till fler 

fetter eller såser till mat och äta 

mer smaksatt proteinrika 

livsmedel 

Att lägga till fler 

fetter eller såser till 

mat och äta mer 

smaksatt 

proteinrika 

livsmedel för att 

lindra illamående. 

Kost Egenvård 

4.5 P6 acupressure was more 

effective in reducing 

vomiting than nausea, 

regardless of whether it was 

acute or delayed 

 

 

P6 akupressur var mer effektiv i 

att reducera kräkningar än 

illamående, oavsett  

om det var akut eller fördröjd. 

P6 akupressur är 

mer effektivt mot 

kräkningar än 

illamående. 

Beröring Alternativ-

medicin 

 

Resultat 

De 17 artiklar som är inkluderade i denna studie är gjorda i ett flertal länder, USA (n=6), 

Turkiet (n=3), Storbritannien (n=1), Sverige (n=1), Filippinerna (n=1), Sydkorea (n=1), 

Australien (n=1), Brasilien (n=1), Tyskland (n=1) och Kina (n=1). Av de inkluderade 

artiklarna har 15 en kvantitativ metod och två har både en kvantitativ och kvalitativ metod. 

Det år som dominerade för publicering av artiklar som ingår i denna studie var år 2010 

efterföljt av år 2013. Ett ofta förekommande begrepp i artiklarna som ingår i denna analys är 

det tidigare beskrivna begreppet Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting (CINV). 
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I analysen framkom slutgiltigt fyra områden. Varje område inleds med en sammanfattning  

och avslutas med en beskrivning av de studier som ingått i analysen samt effekten av dessa 

åtgärder. Områdena presenteras i tabell 5. 

Tabell 5 Områden som framkom vid analysen samt vilka artiklar som ingår i varje område 

Åtgärder vid illamående orsakat av cytostatika behandling 

Alternativmedicin Distraktion Egenvård Omvårdnadsåtgärder 

D'Alessandro et al., 2012 

- Akupunktur 

Karagozoglu et al., 

2013 – Guidad 

visualisering 

Ingersoll et al., 2010 – 

Effekten av att dricka 

druvsaft 

Craven et al., 2013 – 

Telefonuppföljning 

Lee et al., 2010. – P6 

akupressur 

Owens et al., 2009 – 

Distraktion/alternativa 

åtgärder 

Rehwaldt et al., 2009 – 

Egenvårds strategier 

Koller et al., 2013 – Att stödja 

egenvård för att hantera 

symtom 

Suh, 2012 – P6 

Akupressur 

So et al., 2013 - 

Distraktion 

Williams, Balabagno et 

al., 2010 – Koststrategier 

Melin-Johansson et al., 2010 – 

Palliativt rådgivnings team, 

betydelsen av detta. 

Taspinar & Sirin, 2010 - 
Akupressur 

Williams, Lopez et al., 
2010 – Koststrategier 

Mollaoğlu & Erdoğan, 2014 – 
Patientutbildning 

Wyatt et al., 2012 - 

Zonterapi 

So et al., 2013 - 

Patientutbildning 

Sun et al., 2013 – Bedömning 

 

Sammanfattat resultat 

Det visar sig i denna litteraturstudie att de flesta av dessa åtgärder har studerats som 

komplement till farmakologisk behandling och har visat sig kunna stärka effekten av 

antiemetika. Akupunktur, akupressur och zonterapi är effektiva metoder som kan användas 

inför, under och efter cytostatikabehandling för att lindra illamående. Förutom att lindra 

illamående och kräkningar så upplevs dessa metoder även som avslappnande. Distraktion i 

form av bön, motion, humor och musik är ett kostnadseffektivt medel som är enkelt att 

använda och utföra på egen hand. Distraktion rapporterades vara en av de mest använda 

metoderna när gäller hanteringen av CINV. Patienter använder sig av egenvård för att lindra 

eller undvika illamående i samband med cytostatikabehandling, många av dessa metoder 

används i samband med mat och matlagning. Den metod som användes mest för egenvård när 

det gällde kost var att äta små portioner ofta och undvika starkt doftande mat samt äta mycket 

frukt och grönsaker. Omvårdnadsåtgärder har en viktig roll när det handlar om förebyggande 

och hantering av CINV. Att sjuksköterskor har en speciell kompetens är av särskild vikt, detta 

för att på ett bra sätt kunna informera och stödja patienter både inför, under samt efter 
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cytostatikabehandling. Andra viktiga omvårdnadåtgärder är att undervisa patienter både i vad 

som kan förväntas av behandlingen samt vilka symtom som kan uppkomma och hur dessa 

hanteras på ett effektivt sätt. 

Alternativmedicin  

Akupunktur och traditionell kinesisk medicin inkluderas i praktiken tillsammans med 

traditionella läkemedel, speciellt inom onkologin. Akupunktur samt akupressur är alternativa 

metoder för att motverka illamående, som ofta används som komplement till 

läkemedelsbehandling. Zonterapi är en annan behandlingsform inom alternativmedicin som 

har visat sig vara effektiv när det gäller att minimera CINV, reducera kräkningar samt att 

hantera illamåendet och intensiteten av detta. Akupunktur, akupressur och zonterapi är 

effektivt både i att reducera kräkningar men även i att hantera illamåendet och intensiteten av 

detta samt bidra till att patienten känner sig mer avslappnad. Användning av dessa metoder 

kan även leda till en minskad användning av antiemetiska läkemedel samt lindra andra 

biverkningar som uppkommer vid cytostatikabehandling. Dessa tre metoder är användbara 

både inför, under samt efter cytostatikabehandling.  

Fem kvantitativa studier (D'Alessandro et al., 2012; Lee, Dibble, Dodd, Abrams & Burns, 

2010; Suh, 2012; Taspinar & Sirin, 2010; Wyatt, Sikorskii, Rahbar, Victorson & You, 2012) 

som beskrev alternativmedicin ingår i denna analys. D'Alessandro et al. (2012) utförde en 

studie för att utvärdera effekten av akupunktur på biverkningar orsakat av 

cytostatikabehandling, de beskrev att akupunktur användes som ett tillägg och patienterna 

fortsatte med sin vanliga behandling samtidigt som de fick akupunktur. I början av studien 

mättes symtomintensiteten på en VAS skala. Innan behandling med akupunktur hade 

påbörjats blev det genomsnittliga värdet för illamående på VAS 7,04, efter akupunktur 

reducerades detta värde till 2,56 på VAS skalan, en förbättring på 63,6 procent. Lee et al. 

(2010) genomförde en randomiserad kontrollerad studie som undersökte sambandet mellan 

intensiteten av cytostatika framkallat illamående, frekvensen av akupressur samt effekten av 

denna åtgärd. Patienter som upplevde en högre intensitet av illamående fortsatte att uppleva 

en högre intensitet även 11 dagar efter cytostatika administreringen och krävde en högre 

frekvens av akupressur, effekten av akupressur varierade men hos de flesta sågs en förbättring 

av symtomintensiteten. Suh (2012) genomförde en studie uppdelade i fyra olika 

undersökningsgrupper för att undersöka skillnaderna i effekterna av: p6 akupressur, p6 

akupressur och rådgivning, endast rådgivning samt ingen åtgärd. Deltagarna placerades in i 
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fyra olika grupper och statistiskt signifikanta skillnader sågs mellan dessa grupper. När det 

kommer till p6akupressur visar det sig att den bästa effekten uppnås om en sjuksköterska 

finns tillgänglig för rådgivning, den kombinerade effekten av dessa två åtgärder blir att CINV 

minskar signifikant. Taspinar och Sirin (2010) presenterade en studie på 34 kvinnor med 

gynekologisk cancer där de undersökte effekten av P6 akupressur på illamåendet orsakat av 

cytostatikabehandling. Akupressur i form av armband visar sig vara effektivt i och med att det 

minskar frekvensen av både akut och fördröjt illamående samt att antalet kräkningar och 

kväljningar minskar. Wyatt et al. (2012) utvärderade säkerheten och effektiviteten av 

zonterapi, i den studien deltog 385 kvinnor med bröstcancer som behandlades med 

cytostatika. Zonterapi har visat sig mest effektiv vid hanterandet av andra symtom än 

illamående vid cytostatika behandling men även vid illamående sågs förbättring. 

Distraktion 

Distraktion kan vara effektivt i hanteringen av CINV. Det finns olika typer av distraktion, 

visualisering innebär att med hjälp av vår fantasi kunna visualisera en plats där vi känner oss 

avslappnade och mår bra, det kan jämföras med dagdrömmar. Bön, humor, musik och motion 

är de olika typer av distraktion som används mest, bönen används av de allra flesta och har 

även en god effekt i dämpandet av illamående. Motion visar sig ha en mycket god effekt i att 

lindra illamående och avleda tankarna från detta. De olika typerna av distraktion kan 

användas både preventivt men även under samt efter behandling med cytostatika. Dessa enkla 

medel används av flertalet patienter, delvis för att de finns nära till hands men även för att de 

anses effektiva samt kostnadseffektiva och leder till att patienterna får en känsla av kontroll 

på sina upplevelser. De identifierade metoderna för distraktion presenteras i tabell 6.  

Det ingår tre kvantitativa studier (Karagozoglu, Tekyasar & Yilmaz, 2013; Owens, Jackson & 

Berndt, 2009; So et al., 2013) som behandlar olika typer av distraktion i denna analys. 

Karagozoglu et al. (2013) studerade vilken effekt visualisering har på illamående och 

kräkningar orsakade av cytostatikabehandling. De visar sig att visualisering har god effekt på 

hanterandet av illamående, kräkningar samt ångest vid cytostatikabehandling. Visualisering 

visar sig även positivt påverka individens attityd till själva cytostatikabehandlingen. Owens et 

al., (2009) studerade användningen av kompletterande insatser under bröstcancerbehandling. 

Studien sammanställde sambandet mellan de biverkningar som ansågs mest betungande samt 

användningen av komplementär alternativ medicin. Deltagarna rapporterade att användandet 

av olika typer av distraktion eller KAM lindrade deras illamående bland många andra 
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symtom. Dock var illamåendet det symtom som flest deltagare rapporterade vara svårast att 

hantera med de resurser de hade tillgängliga. So et al. (2013)  undersökte hanterandet av 

illamående och kräkningar orsakade av cytostatika, där resultatet visar att distraktion var en 

av de viktigaste metoderna.  

Tabell 6 Olika typer av distraktion som används i hanterandet av CINV 

Distraktion 

Läsa 

Bön 

Se på tv 

Humor (skratta, roa sig, underhållning) 

Spel 

Måla/Teckna/Rita 

Lyssna på musik 

Motion 

Avslappning 

Meditation 

Visualisering 

 

Egenvård 

Det finns olika sätt att undvika och/eller hantera illamående, med enkla små medel som 

patienterna själva har antingen provat sig fram eller sökt information om. Strategier som 

patienterna använder sig av för att lindra sitt illamående är bland annat att äta små portioner 

ofta, undvika mat med stark doft och att äta mycket frukt och grönsaker. Sjuksköterskan har 

en viktig roll i detta då kostrådgivning är ett enkelt sätt att förebygga illamående. Uppmuntran 

från anhöriga samt rådgivning och stöttning från sjuksköterskor är också viktiga delar i 

hanterandet av illamående. Att själv framkalla kräkningar vid illamående är en annan strategi 

för att lindra illamåendet. Effekterna av dessa strategier visar sig positiva, de lindrar 

illamående och i vissa fall kan patienterna till och med lyckas undvika illamående genom att 

undvika vissa sorters kost eller genom att äta till exempel frukt och grönsaker.  

Två kvantitativa studier (Ingersoll et al., 2010; Rehwaldt et al., 2009) samt två studier med 

både kvantitativ och kvalitativ ansats (Williams, Balabagno et al., 2010; Williams, Lopez et 

al., 2010) ingår i denna analys. Ingersoll et al. (2010) utförde en studie med syfte att avgöra 

effektiviteten av att administrera en flavonoid rik tilläggsbehandling för hanterandet av CINV. 

Druvsaft minskade frekvensen av illamående, samt rädslan för illamående och kräkningar, 

även svårighetsgraden av andra symtom och ångest minskade. Rehwaldt et al. (2009) 

genomförde en studie där syftet var att undersöka patienters egna strategier för att hantera 

illamående och smakförändringar efter cytostatikabehandling, i denna studie beskrevs att 
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patienterna lade till fetter och såser för att lindra sitt illamående. En annan studie (Williams, 

Lopez et al., 2010) utfördes för att undersöka vilka symtom patienter upplevde samt hur de 

själva hanterade dessa i samband med cytostatikabehandling, här beskrevs att patienterna 

undvek fet mat för att lindra sitt illamående Den sista studien (Williams, Balabagno et al., 

2010) som ingår i detta område undersökte vilka symtom patienter upplevde samt vilka 

egenvårdsmetoder som användes. De strategier som visar sig ha bäst effekt i den studien är att 

äta små portioner ofta samt undvika mat med stark doft. Tabell 7 redovisar de olika 

koststrategier som patienter använde sig av för att lindra eller undvika illamående. 

 

Omvårdnadsåtgärder 

Patientutbildning gällande behandlingens tillvägagångssätt, biverkningar samt hur patienterna 

bäst kan hantera dessa är en viktig del i sjuksköterskans yrkesprofession. Kontroll av vissa 

symtom är möjlig om det sker en kontrollerad utbildning till patienterna som får cytostatika 

behandling. Patienterna har användbarhet att få information och utbildning av sjuksköterskor 

för att minska symtomen av cytostatika behandling och detta kan göra att illamående kan 

kontrolleras samt minska obehaget av dessa biverkningar. Adekvat information leder således 

till minskning av frekvensen och svårighetsgraden på illamående och kräkningar som kan 

uppstå efter behandlingen. Det är av vikt att patienten får adekvat information om de symtom 

som uppkommer vid cytostatikabehandling då många av patienterna själv inte tog kontakt 

med de behandlande läkarna när de drabbades av dessa symtom. Bedömning är en viktig del 

då det är av vikt att i ett tidigt skede definiera patienter med risk för förväntat illamående och 

kräkningar. Detta för att på ett effektivt sätt kunna kontrollera dessa symtom med hjälp av 

Tabell 7 Koststrategier för att lindra eller undvika illamående 

Att äta Att smakförändra Att undvika Mönster på ätande 

Favoritmat Lägga till sött Sjukhusmat Tvinga sig att äta 

Fisk- alternativt kycklingsoppa Minska salt Stekt mat Oftare 

Varierande Sur mat, ex mango Livsmedel med stark lukt Små portioner 

Näringstillskott Honung Fet mat  

Mycket protein, kött, ägg Kryddor   

Dricka varmt vatten    

Frukt och grönsaker 

Ex. vattenmelon, tomater och gurka 

   

Kompletterande livsmedel ex. mjölk    
Sura frukter lindrar kräkningar 

speciellt 

   

Suga på hårda karameller    

Kokt mat    

Fet mat    

Såser    

Kall drink eller isbitar i munnen    



16 

 

rådgivning samt utbildning. Tvärvetenskapliga grupper med hög kunskap och färdigheter 

relaterade till administration av cytostatika krävs för att hantera behandlingsrelaterat 

illamående och kräkningar samt andra komplikationer. Behandlingsresultat förbättras när 

sjuksköterskor tar en central roll i genomförandet av en effektiv CINV hantering. 

Individanpassade behandlingsteam som arbetar på ett patientnära sätt med rådgivning och 

stöd samt noggrann uppföljning är viktiga faktorer för att stödja självhantering av symtom. 

Men även för att på ett effektivt sätt anpassa interventionen till patientens behov och 

förutsättningar. Sjuksköterskor som arbetar med CINV behöver särskild utbildning i de 

avancerade färdigheter som krävs till patient bedömning, symtombehandling, 

patientutbildning och stödjande vård.  

Sex kvantitativa artiklar (Craven, Hughes, Burton, Saunders, & Molassiotis, 2013; Koller, 

Miaskowski, De Geest, Opitz, & Spichiger, 2013; Melin-Johansson, Axelsson, Gaston-

Johansson, & Danielson, 2010; Mollaoğlu & Erdoğan, 2014; So et al., 2013; Sun et al., 2013) 

beskrev sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med en cancerdiagnos som lider av 

illamående på grund av cytostatika. Craven et al. (2013) genomförde en studie med 298 

deltagare för att utvärdera effekten av en sjuksköterskeledd telefonintervention för att stötta 

cancerpatienter, dessa fynd jämfördes med fynd från en tidigare studie där standard vård i 

hemmet tillsammans med telefonuppföljning ledd av en sjuksköterska hade studerats. Där 

betonas att vård i hemmet visar sig ha en bättre utgång än enbart telefonuppföljning. Koller et 

al. (2013) utförde en studie med totalt 39 patienter för att utvärdera effekten av 

patientutbildning samt självhantering av symtom orsakade av cytostatika. Patientutbildning, 

rådgivning och stöd har en god effekt på illamående och kräkningar. Melin-Johansson et al. 

(2010) genomförde en studie där 163 deltagare påbörjade studien och 63 slutförde studien. 

Författarna ville utvärdera och jämföra livskvalitet samt symtomintensitet före tilldelning av 

palliativ hemsjukvård samt efter de tilldelades palliativ hemsjukvård. Sker arbetet inom team 

minskar dessutom svårighetsgraden av andra symtom så som sömnlöshet, ångest och 

patienterna känner en större trygghet då de upplever att det är enklare att få tag i personal när 

de har behov av det. Om dessa symtom kontrolleras effektivt, vilket teamen är fokuserade på 

kan patienterna vara mer aktiva och mindre sängliggande, detta leder till en förbättrad 

livskvalitet. Mollaoğlu och Erdoğan (2014) gjorde en studie där 120 patienter deltog. Studien 

utfördes för att undersöka effekten av planerad utbildning gällande symtomkontroll hos 

patienter som får cytostatika behandling. Patientutbildning som är individanpassad visar sig 

ha en god effekt på illamående och kräkningar och kan dessutom förebygga uppkomsten av 
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dessa symtom. So et al. (2013) genomförde en studie för att undersöka sjuksköterskors roll i 

att förebygga och hantera illamående och kräkningar orsakade av cytostatika, där rådgivning, 

utbildning och stöd var en stor del i deras arbete. De tydligaste effekterna som ses i studien är 

att svårighetsgraden samt frekvensen av illamående och kräkningar minskar och de problem 

som orsakas av dessa symtom minskar också. Dessutom beskrev de deltagande 

sjuksköterskorna att de uppfattade sina kunskaper om förebyggande samt hantering av CINV 

som otillräckliga. Den kompetens som krävs för att effektivt hantera administrering av 

cytostatika samt hantera dess biverkningar bör inkludera kunskap inför infusion, så som 

hydrering, kunskap om antiemetika och värma kemoterapivätskan, det sistnämnda för att 

minska obehag. Det är av vikt att lämpliga protokoll införs både för att förbereda inför 

infusion men även standardiserade utvärderingsverktyg för att identifiera patienter som löper 

risk för CINV. Detta för att sjuksköterskor snabbt ska kunna gå in och jobba preventivt mot 

illamående med rådgivning och patientutbildning som grund. Sun et al. (2013) utförde en 

studie för att undersöka vilken betydelse sjuksköterskor hade när det gällde hanterandet av 

toxicitet, komplikationer och kliniska möten till följd av cytostatika behandling där det visar 

sig att systematisk bedömning av symtom orsakade av cytostatikabehandling, samt en 

kontinuitet i organisationen av utbildningsaktiviteter som syftar till symtomkontroll ökar 

livskvaliten för patienterna. 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kunskap om vilka åtgärder som används vid 

illamående hos personer med cancer som får cytostatikabehandling. I resultatet framkom fyra 

områden, alternativmedicin, distraktion, egenvård samt omvårdnadsåtgärder.  

Vårt resultat visar att alternativmedicin, distraktion samt egenvård kan vara effektiva som 

komplement till antiemetika vid förebyggandet, hanterandet och behandlingen av CINV. 

Akupressur kan även leda till att patienterna inte använder antiemetika i samma utsträckning 

som innan denna åtgärd. Detta är i linje med Tipton et al. (2007) som beskriver att 

farmakologiska interventioner för att förebygga, hantera och behandla CINV är de enda 

åtgärder som stöds av tillräcklig evidens för att kunna användas inom praktiken. Icke-

farmakologiska interventioner saknar tillräcklig empirisk evidens för att kunna inkluderas i 

praktiken. Däremot finns det ett antal icke-farmakologiska åtgärder som kan vara effektiva 

inom förebyggandet, hanterandet och behandlingen av CINV om dessa används tillsammans 

med farmakologiska åtgärder. Dessa åtgärder är akupunktur, akupressur, guidad visualisering, 

musikterapi, progressiv muskelavslappning samt stöd och information.  

Ett fynd i vårt resultat var att det fanns en skillnad i könsfördelningen vid användandet av 

distraktionsåtgärder, deltagarna i många av studierna var uteslutande kvinnor. Vissa av 

studierna tog dock upp specifikt gynekologisk cancer eller bröstcancer. Även i de flesta 

studier där både kvinnor och män deltog var det kvinnorna som var överrepresenterade. Detta 

resultat är i enlighet med Harris, Finlay, Cook, Thomas, och Hood (2003) som fann att det var 

flest kvinnor, i yngre ålder och som även provat alternativa åtgärder innan deras sjukdom som 

använde dessa alternativa metoder. Den typ av cancerdiagnos patienten hade påverkade inte 

användandet av dessa åtgärder. I resultatet i litteraturstudien  framkom att deltagare värdesatte 

att kostnaderna för dessa åtgärder var låga, även detta överensstämmer med det resultat som 

Harris et al. (2003) kom fram till. Vårt resultat gällande orsaken till varför de använde sig av 

dessa alternativa åtgärder överensstämmer också med vad som beskrivs av Harris et al. 

(2003), att det främst var för att lindra symtom och för att kunna slappna av.  

Resultatet i litteraturstudien visar att en åtgärd för att minska illamående är att försöka äta ofta 

och små måltider. Detta är i enlighet med Holmes (2011) som beskriver att tre små måltider 

och tre små måltider med mycket energi rekommenderas samt att fokus ska ligga på vad 

patienten själv önskar äta. Holmes (2011) fortsätter med att peka på hur viktigt det är med 

flexibilitet när det gäller typen av måltid, mängden av mat samt vilken tid på dygnet måltiden 
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intas. I en studie av Kidd, Kearney, O’Carroll och Hubbard (2008) beskriver deltagarna att de 

reducerar sitt matintag, äter små regelbundna måltider hellre än stora måltider för att undvika 

känslor av illamående, de ökar på sitt intag av näringstillskott eller äter flytande kost. Detta är 

i enlighet med resultatet i litteraturstudien där liknande resultat beskrivs.  

Enligt kompentensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) är 

sjuksköterskans arbetsuppgifter indelade i tre huvudområden, - omvårdnadens teori och 

praktik, - forskning, utveckling och utbildning samt - ledarskap. Enligt Coleman et al. (2009) 

bör sjuksköterskor och läkare kontinuerligt utbildas gällande evidensbaserade riktlinjer för 

symtombehandling av cancersmärta och CINV. Vårt resultat visar hur viktig sjuksköterskan 

är i arbetet för att förebygga CINV med hjälp av patientutbildning, bedömning och stöd, det 

visar även på hur viktigt det är att sjuksköterskorna har en tillräcklig kompetens för att kunna 

utföra dessa åtgärder på ett effektivt sätt. Moore, Johnson, Fortner, och Houts (2008) betonar 

att initiativen är otillräckliga för att förbättra hanteringen av toxicitet i praktiken. 

Kvalitetsförbättringsprogram måste engagera flera yrkeskategorier i sjukvårdsteamet. Införsel 

av och upprätthållandet av rutiner som inriktar sig på hanteringen av CINV skulle förbättra 

utgången för denna patientgrupp. Strukturerade hjälpmedel i stil med Situation-Bakgrund-

Aktuellt-Rekommendation (SBAR) underlättar kommunikationen mellan sjukvårdspersonal 

men kan även användas som stöd vid kommunikation med patienter och anhöriga (Hawkins & 

Grunberg, 2009). 

En grundlig anamnes och noggrann bedömning av patientens riskfaktorer är de första stegen 

till att tillhandahålla en effektiv antiemetisk plan och kan leda till en mer eller mindre 

aggressiv strategi beroende på vilken cytostatika som används (Hawkins & Grunberg, 2009; 

Thompson, 2012). Vidare betonar Grunberg och Hawkins (2009) att det är viktigt för 

onkologi sjuksköterskor att förstå patofysiologi bakom CINV och de olika 

verkningsmekanismerna för de olika antiemetika som är inriktade på CINV. Detta för att 

kunna genomföra patientutbildning på ett effektivt sätt. Journalföring är en metod som kan 

användas för att få en korrekt bild av frekvensen och intensiteten av CINV (Hawkins & 

Grunberg 2009). Onkologisjuksköterskor är i en idealisk situation att vara ledare eller 

"symtomexperter" genom att ställa kritiska frågor inom praktiken, identifiera evidensbaserade 

åtgärder, tillämpa dessa åtgärder i klinisk miljö, och sedan kunna bedöma effekterna av 

insatserna. Dessa åtgärder skulle göra det möjligt för onkologi sjuksköterskor att visa på 

effekten av omvårdnadsåtgärder på behandlingsresultat (Tipton et al., 2007). 



20 

 

Thompson (2012) betonar att sjuksköterskor tillsammans med apotekare, annan medicinsk 

personal, socialarbetare och dietister gemensamt kan skapa institutionella praxiser och 

individuella planer som ger den högsta standardbehandlingen för patienter. Sjuksköterskor är 

väl positionerade för att säkerställa korrekt föreskrivna antiemetika som täcker hela perioden 

där risken för kräkning är stor och även att bedöma patienternas individuella riskfaktorer för 

att drabbas av CINV. Vårt resultat visar att sjuksköterskan spelar en stor roll för att utbilda 

patienter om vad som kan förväntas av behandlingen och vilka biverkningar som kan uppstå 

samt hur man kan hantera dessa. Vårt resultat visar även att det är av vikt att fråga patienterna 

vilka symtom de upplever och ge stöd i hanteringen av dessa. Det visade sig också i vårt 

resultat att en del av patienterna inte själva kontaktade sjukvårdspersonalen när symtomen 

uppträdde. Hawkins och Grunberg (2009) nämner att det finns patienter som förväntar sig att 

de ska må illa och kräkas i och med att de behandlas med cytostatika och således vill de inte 

besvära sjuksköterskan med sina symtom. Detta på grund av rädsla för att behandlingen ska 

minskas eller avbrytas. Patienter kan tro att deras lidande är ett tecken på att läkemedlet har 

sin verkan och accepterade CINV som en oundviklig biverkning. Det är därför av vikt att 

sjuksköterskor finner tid till att samtala med och förklara för patienterna vikten av att 

rapportera sina symtom (Hawkins & Grunberg, 2009). En personlig utbildningsplan 

tillsammans med patientutbildningsverktyg är avgörande för patientens förståelse av planen 

för vård innan hemgång. Enligt Kinnane, Stuart, Thompson, Evans, och Schneider-Kolsky 

(2008) ser den standardiserade utbildningen ut som följer: en timmes fördefinierad 

utbildningstid av en sjuksköterska som förklarar hur cytostatikan verkar, biverkningar som 

kan förväntas, egenvårds tips som inkluderar diet och vätskeintag, speciella instruktioner 

gällande munvård, hur och när patienten ska ta antiemetika, hur man känner igen problem 

associerade till låga blodvärden och råd gällande prevention av förstoppning och diarré. 

Dessutom får patienten skriftlig information som inkluderar kontaktinformation dit patienten 

kan vända sig om de har ytterligare frågor eller om symtomen skulle förvärras. Eftersom att 

cytostatikabehandling ofta sker polikliniskt behöver patienter tydliga instruktioner om hur de 

ska ta sitt antiemetika och när de bör kontakta sin onkolog eller onkologi sjuksköterska 

(Thompson, 2012).  

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att det finns olika åtgärder som behandlar olika delar 

av människan, både psykologiskt genom olika typer av distraktion, stöd och utbildning men 

även fysiskt genom alternativmedicin såsom akupressur, akupunktur och zonterapi men även 

genom koståtgärder och vissa typer av distraktion, exempelvis motion eller avslappning. 
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Lofti-Jam et al. (2008) gjorde en litteraturöversikt över RCT-studier som beskriver olika 

interventioner för att lindra biverkningar orsakade av cytostatikabehandling. Studien gick 

tillbaka 27 år i sökningen och endast 77 RCT-studier hittades, av dessa användes 60 studier i 

deras analys. Resultatet i Lofti-Jam et al. (2008) visar på att mer väldesignad forskning krävs 

för att kunna dra generella slutsatser. Resultatet i denna litteraturstudie visar på samma 

resultat som i tidigare utförda studier, att det behövs mer forskning med fokus på 

alternativmedicinska åtgärder för att styrka evidensen av dessa. Resultatet visar däremot på att 

man kan angripa ett och samma problem från flera olika håll. Det gäller att se till helheten, 

holismen även vid behandling av illamående vid cytostatikabehandling. Milner (2003) 

förklarar begreppet holism som att inom det holistiska ramverket ses en människa som mer än 

en kombination av hans eller hennes anatomiska delar. Inom holism ser man även till det 

emotionella, psykosociala och andliga elementen. Holismen menar att människan har ett 

inneboende värde som är större än endast de anatomiska delarna. Holismen menar dessutom 

att en människa ständigt genomgår förändringar snarare än att vara ett statiskt element. 

Människan interagerar ständigt med både interna och externa krafter. 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att samla kunskap gällande åtgärder mot illamående vid 

cytostatikabehandling, metoden som användes var systematisk litteraturöversikt då denna 

metod är passande för syftet (jfr. Holopainen et al., 2008). Författarna började med att 

utforma inklusions- och exklusions kriterier för att på ett enkelt sätt kunna rikta in sig mot 

syftet. Begränsningen att endast innefatta artiklar publicerade från 2009 och framåt valdes för 

att författarna var intresserade av den senaste forskningen inom valt område (jfr. Polit & 

Beck, 2012). Denna begränsning kan dock ha bidragit till att antalet träffar blev en aning lågt. 

En pilotsökning utfördes initialt för att få ett begrepp om vad det fanns för forskning att tillgå 

samt för att säkerställa att sökorden genererar träffar som svarar mot syftet. En svaghet i 

denna litteraturstudie är att sökningarna endast utfördes i två databaser, Cinahl och Pub Med, 

hade författarna sökt i fler databaser finns det en möjlighet att resultatet sett annorlunda ut, 

författarna gjorde dock en bedömning att tillräckligt material samlats in. En annan svaghet för 

denna studie är den tid som fanns till att utföra studien, denna tid var något begränsad och 

hade mer tid funnits så hade sökningen kunnat utökas och även analysarbetet hade kunnat 

genomföras än mer noggrant (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 596). Då artiklarna valdes ut lästes 

initialt abstrakt för att se om de verkade relevanta, därefter lästes hela artikeln av båda 

författarna var för sig, detta för att se om de svarade till syftet. Efter detta steg ansåg 
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författarna att inte tillräckligt antal artiklar fanns för att kunna genomföra studien, författarna 

tog då ett steg tillbaka och läste igenom samtliga artiklar som dök upp vid sökningarna, detta 

för att säkerställa att inte något material missats. På så vis kunde fler studier inkluderas i 

denna litteraturstudie. I studien inkluderades alla studier som svarade mot syftet oberoende på 

studiernas kvalitet, detta då syftet var att sammanställa befintlig kunskap (jfr. Holopainen et 

al., 2008). Dock genomfördes en kvalitetsgranskning på samtliga artiklar för att läsaren själv 

ska kunna ta ställning till tillförlitligheten av denna litteraturstudie, till grund för 

kvalitetsgranskning låg vedertagna kvalitetsgranskningsprotokoll (Willman et al., 2011, s. 

173-176). Samtliga steg i metoden samt analysarbetet är noggrant beskrivna för att säkerställa 

att denna studie är möjlig att upprepas, samt finns det beskrivet när författarna har avvikit från 

vald metod (jfr. Holopainen et al., 2008), detta stärker trovärdigheten för denna 

litteraturstudie. Författarna har även under hela arbetets gång varit objektiva i sin granskning 

och vid analysarbetet och inte låtit egna värderingar påverka studien. Det är svårt att säga att 

resultatet i studien är överförbart eftersom att det kan vara andra faktorer som spelar in på 

vilka åtgärder som fungerar bäst, till exempel hur man är som person, vad man har för 

förutsättningar och så vidare. Med andra ord så finns det delar av studien som kan gälla 

generellt för patienter i samma sits (Holloway & Wheeler, 2010, s. 255). Polit och Beck 

(2010, s. 490) menar att det övergripande målet med kvalitativ forskning är att uppnå 

trovärdighet. Hur trovärdighet bäst uppnås är dock en fråga där det inte finns något bestämt 

svar. Polit och Beck understryker att forskare, oavsett deras val att metodansats bör ha i 

åtanke att det kan finnas alternativa förklarningar till forskningsfynden och att metodologiska 

begränsningar kan ha påverkat studien (s. 505). I det här fallet kan det ses som en begränsning 

att vi aldrig tidigare arbetat med kvalitativ innehållsanalys på denna nivå. 

En ytterligare aspekt som stärker trovärdigheten är enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) är att låta någon/några andra som är insatta i ämnet och har kunskap om metodansatsen 

läsa och bedöma resultatet (s. 169). Detta har gjorts då författarna har samarbetat med två 

olika handledare som granskat vår text och kommit med förslag samt nya infallsvinklar. 

Materialet och metoden har dessutom diskuteras vid ett flertal seminarier tillsammans med 

kurskamrater och deras handledare. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) poängterar 

också betydelsen i att inkludera t.ex. både män och kvinnor för att därigenom stärka studiens 

giltighet (s. 169). Detta bör ses som ytterligare en styrka för studiens trovärdighet eftersom 

studien haft respondenter av båda könen representerade även om den större delen varit 

kvinnor. 
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Slutsats 

Det krävs mer forskning gällande omvårdnadsåtgärder mot illamående vid 

cytostatikabehandling, de studier som utförs studerar ofta effekten av dessa åtgärder när 

patienten samtidigt behandlas med antiemetika. För att kunna se den enskilda effekten av 

omvårdnadsåtgärder krävs studier som exkluderar antiemetisk behandling. Däremot kan det 

disskuteras om det vore etiskt korrekt att inte tillåta patienter som deltar i studier att använda 

de antiemetiska medel som finns idag. Dock kan vi dra den slutsatsen att ovan nämnda 

åtgärder och omvårdnadsåtgärder kan lindra illamående i kombination med antiemetika, 

lindra det illamåendet som antiemetika inte lyckas kontrollera samt även bidra till en minskad 

användning av antiemetika. Dessa effekter leder i sin tur till att patientens välbefinnande ökar. 

Det visar sig även att sjuksköterskan har en viktig roll i förebyggandet och hanterandet av 

CINV i form av patientutbildning, bedömning och stöd. 
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172). Lund: Studentlitteratur. 

Mattila, E., Leino, K., Paavilainen, E., & Åstedt‐Kurki, P. (2009). Nursing intervention 

studies on patients and family members: a systematic literature review. Scandinavian journal 

of caring sciences, 23(3), 611-622. doi: 10.1111/j.1471-6712.2008.00652.x 

 

*Melin-Johansson, C., Axelsson, B., Gaston-Johansson, F., & Danielson, E. (2010). 

Significant improvement in quality of life of patients with incurable cancer after designation 

to a palliative homecare team. European Journal of Cancer Care, 19(2), 243-250. 

doi:10.1111/j.1365-2354.2008.01017.x 

 

Middleton, J., & Lennan, E. (2011). Effectively managing chemotherapy-induced nausea and 

vomiting. British Journal of Nursing, (Suppl), S7-s15. Hämtad från cinahl 140906 

 



27 

 

Milner, J. (2003). Compassionate care nursing with meaning: incorporating holism into 

nursing practice. Chart, 100(6), 4-6. Hämtad från cinahl 141029 

 

*Mollaoğlu, M., & Erdoğan, G. (2014). Effect on symptom control of structured information 

given to patients receiving chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing, 18(1), 78-

84. doi:10.1016/j.ejon.2013.07.006   

 

Moore, K., Johnson, G., Fortner, B., & Houts, A. (2008). The AIM Higher Initiative: new 

procedures implemented for assessment, information, and management of chemotherapy 

toxicities in community oncology clinics. Clinical Journal of Oncology Nursing, 12(2), 229-

238. doi:10.1188/08.CJON.229-238 

 

Navari, R. M. (2003). Pathogenesis-based treatment of chemotherapy-induced nausea and 

vomiting: two new agents. J Support Oncol, 1(2), 89-103. Hämtad från pubmed 140906 

 

Navari, R. (2013). Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. Drugs, 

73(3), 249-262. doi:10.1007/s40265-013-0019-1 

 

Omran, S., Saeed, A., & Simpson, J. (2012). Symptom distress of Jordanian patients with 

cancer receiving chemotherapy. International Journal of Nursing Practice, 18(2), 125-132. 

doi:10.1111/j.1440-172X.2012.02012.x 

 

*Owens, B., Jackson, M., & Berndt, A. (2009). Complementary therapy used by Hispanic 

women during treatment for breast cancer. Journal of Holistic Nursing, 27(3), 167-176. 

Hämtad från cinahl 140916 

Polit, D.F. & Beck, C.T (2010). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for 

Nursing Practice (7
th 

ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins.  

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 



28 

 

*Rehwaldt, M., Wickham, R., Purl, S., Tariman, J., Blendowski, C., Shott, S., & Lappe, M. 

(2009). Self-care strategies to cope with taste changes after chemotherapy. Oncology Nursing 

Forum, 36(2), E47-56. doi:10.1188/09.ONF. E47-E56 

 

Roe, H. (2011). Cancer care: tackling the side effects. British Journal of Nursing, 20(10 

Suppl), S3. Hämtad från cinahl 140906 

 

*So, W. K., Chan, D. N., Chan, H. Y., Krishnasamy, M., Chan, T., Ling, W. M., ... Aranda, S. 

(2013). Knowledge and practice among Hong Kong oncology nurses in the management of 

chemotherapy-induced nausea and vomiting. European Journal of Oncology Nursing, 17(3), 

370-374. doi:10.1016/j.ejon.2012.10.001  

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 20 

oktober, 2014, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen. (u.å.). Nationella riktlinjer för lungcancervård centrala rekommendationer. 

Hämtad 20 oktober, 2014, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforlungcancervard/centralarekommendatione

r/lakemedelsbehandling  

*Suh, E. (2012). The Effects of P6 Acupressure and Nurse-Provided Counseling on 

Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Patients With Breast Cancer. Oncology 

Nursing Forum, 39(1), E1-9. doi:10.1188/12.ONF.E1-E9 

 

*Sun, V., Otis-Green, S., Morgan, R., Wakabayashi, M., Hakim, A., Callado, M., ... Grant, M. 

(2013). Toxicities, complications, and clinical encounters during intraperitoneal 

chemotherapy in 17 women with ovarian cancer. European Journal of Oncology Nursing, 

17(3), 375-380. doi:10.1016/j.ejon.2012.10.005 

 

*Taspinar, A., & Sirin, A. (2010). Effect of acupressure on chemotherapy-induced nausea and 

vomiting in gynecologic cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 

14(1), 49-54. doi:10.1016/j.ejon.2009.07.006 

 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforlungcancervard/centralarekommendationer/lakemedelsbehandling
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforlungcancervard/centralarekommendationer/lakemedelsbehandling


29 

 

Thompson, N. (2012). Optimizing Treatment Outcomes in Patients at Risk for Chemotherapy-

Induced Nausea and Vomiting. Clinical Journal of Oncology Nursing, 16(3), 309-313. doi: 

10.1188/12.CJON.309-313. 

 

Tipton, J., McDaniel, R., Barbour, L., Johnston, M., Kayne, M., LeRoy, P., & Ripple, M. 

(2007). Putting evidence into practice: evidence-based interventions to prevent, manage, and 

treat chemotherapy-induced nausea and vomiting [corrected] [published erratum appears in 

CLIN J ONCOL NURS 2007 Apr;11(2):186]. Clinical Journal of Oncology Nursing, 11(1), 

69. Hämtad från cinahl 141019 

*Williams, P., Balabagno, A., Manahan, L., Piamjariyakul, U., Ranallo, L., Laurente, C., ... 

Williams, A. (2010). Symptom monitoring and self-care practices among Filipino cancer 

patients. Cancer Nursing, 33(1), 37-46. doi:10.1097/NCC.0b013e3181b0f2b4 

 

*Williams, P., Lopez, V., Ying, C., Piamjariyakul, U., Wenru, W., Hung, G., ... Williams, A. 

(2010). Symptom monitoring and self-care practices among oncology adults in China. Cancer 

Nursing, 33(3), 184-193. doi:10.1097/NCC.0b013e3181c29598 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

 

*Wyatt, G., Sikorskii, A., Rahbar, M., Victorson, D., & You, M. (2012). Health-Related 

Quality-of-Life Outcomes: A Reflexology Trial With Patients With Advanced-Stage Breast 

Cancer. Oncology Nursing Forum, 39(6), 568-577. doi:10.1188/12.ONF.568-577 

 


