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Sammanfattning 

Lukt- och smakförändringar vid cancerbehandling 

 

Behandling av cancer kan ge biverkningar såsom håravfall, illamående, 
aptitpåverkan, slemhinnepåverkan samt förändringar av smak- och luktsinnet. 
Upplevelsen av biverkningarna är subjektiv och alla personer drabbas inte av 
samtliga biverkningar. Lukt- och smakförändring drabbar patienterna i samband 
med behandlingen och kvarstår ett par veckor upp till månader efter avslutad 
behandling. Under tiden smak- och luktförändringarna varar kan de förorsaka 
patienten stora besvär i det dagliga livet. Syftet med litteraturöversikten var att 
beskriva hur cancerdiagnostiserade patienter upplevde och skattade sin livskvalitet 
och hälsorelaterade livskvalitet (Health Related Quality of Life, [HRQoL]) då de i 
samband med behandling drabbas av smak- och luktförändringar. Resultatet bygger 
på tre kvalitativa och sju kvantitativa artiklar. I resultatet framkom att de personer 
som behandlats upplevde samtliga någon form av smak- och/eller luktförändring, 
vilken kom att påverka deras livskvalitet och HRQoL på ett negativt sätt. 
Upplevelserna var subjektiva och patienterna uttryckte att smak- och/eller 
luktförändringarna inskränkte på den vardagliga livsföringen och det sociala livet. 
Till exempel kunde dofter som tidigare förknippats med en positiv känsla för 
patienten efter genomgången behandling få helt motsatt effekt. Detta påverkade 
patienterna både fysiskt, psykiskt och socialt. Patienterna är ofta oförberedda på 
smak- och/eller luktförändringen i samband med behandling. Ökad information, 
muntligt och skriftligt, skulle öka deras beredskap för denna situation . 
 
Nyckelord: behandling, cancer, hälsorelaterad livskvalitet, livskvalitet, lukt- och 
smakförändringar, omvårdnad.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Summary 

Smell and taste changes at cancer treatment 

Treatment of cancer can cause side effects such as; hair loss, nausea, effects on 
appetite and mucous membrane and changes in taste and smell. The experience of 
side effects is subjective and all patients are not affected of all side effects. Smell and 
taste changes affect the patients in connection with the treatment and remains a 
couple of weeks up to months after completed treatment. While the taste and smell 
changes last, they can cause the patient severe problems in the daily life. The purpose 
with the literature overview was to illustrate how patients with a cancer diagnose 
experienced and considered their quality of life and health-related quality of life 
(Health Related Quality of Life, [HRQoL]), when they in connection with the 
treatment is affected of smell and taste changes. The result is based on three 
qualitative and seven quantitative articles. This literature review show that all cancer 
patients who were treated experienced some sort of changes in taste and smell, which 
affected their quality of life and HRQoL in a negative way. The experiences were 
subjective and the patients expressed that the changes in taste and smell restricted 
the everyday life and the social life. For example, smells, which was previous 
associated with a positive feeling for the patient, gave completely the opposite effect 
after the treatment. This affected the patients both physically, mentally and socially. 
Patients are often unprepared for the taste and smell changes associated with 
treatment. Increased information, oral and written, would increase their readiness 
for this situation. 

Keywords: cancer, health-related quality of life, nursing, smell and taste changes, 
treatment, quality of life. 
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Inledning 

År 2013 fanns cirka 455 000 personer som diagnostiserats och behandlats för cancer 
i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 65 000 nya fall av cancer i Sverige. De 
vanligaste cancerformerna är prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor. 
Dessa två diagnoser utgör över 30 % av alla nyinsjuknade. Cancerincidensen har varit 
relativt konstant under de senaste två decennierna (Socialstyrelsen, 2017). Av 
behandlingar mot cancer kan patienterna få olika biverkningar, bland annat kan de 
uppleva smak- och/eller luktförändringar, minskad aptit, försämrat immunförsvar. 
Dessa biverkningar kan påverka patientens sociala liv och livskvalitet (Bernhardson, 
Tishelman & Rutqvist, 2007a; Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2007b; Cheng, 
2006). För sjuksköterskor som vårdar patienter med smak- och/eller 
luktförändringar är det av stor vikt att känna till biverkningarna. Sjuksköterskans 
kunskaper om förändringarna ökar möjligheterna att förebygga dem och därmed 
förbättra patienternas livskvalitet. Genom att sjuksköterskan får kunskap om smak 
och luktförändringarna får hen även redskap att informera och handleda patienten så 
att hen ökar beredskapen att hantera sitt tillstånd samt förbättra sin livskvalitet och 
hälsorelaterade livskvalitet.  
 

Bakgrund 

Lukt- och smaksinne 

Luktcellerna är de enda av kroppens nervceller som nybildas genom mitos efter 
födseln.  Luktbarken ingår i limbiska systemet, vilket är kroppens centra för 
emotioner. Förbindelsen bidrar till att vi i vissa situationer kan reagera starkt 
känslomässigt då vi känner en viss doft. Vilka känslor som väcks är subjektivt 
beroende bland annat på vilka erfarenheter och upplevelser denna doft tidigare 
förknippats med. Smakceller har en levnadstid på cirka 10 dagar och döda celler 
ersätts med nya genom celldelning. Lukt har en avgörande betydelse för det vi 
upplever som smak (Comeau, Epstein & Migas 2001; Hummel & Nordin 2005; Sand, 
Sjaastad & Haug, 2004; Sonesson & Sonesson, 2004). 

Lukt- och smakförändringar 

Lukt- och smakförändring i samband med behandling av cancer kvarstår vanligen 
mellan ett par veckor upp till månader efter avslutad behandling. Förändringarna 
uppstår till följd av att slemhinnornas produktion hämmas samt att 
smakreceptorerna blir skadade (Cheng, 2006). Patienterna uppger att maten smakar 
som sandpapper, metall, för salt, för surt, bittert eller ingen smak alls (Bernhardson, 
Tishelman & Rutqvist, 2007a; Cheng, 2006; Gamper et al., 2012; Rhodes, McDaniel, 
Hanson, Markway & Johnson, 1994). Bernhardson, Tishelman och Rutqvist (2007b) 
visade att över 50 % av patienterna i urvalsgrupperna fick smak- och 
luktförändringar samt att patienter starkt förknippar lukter med själva 
smakupplevelsen (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2007b). Steinbach, Hummel, 
Böhner, Berktold, Hundt, Kriner och Hartbeck (2009) visade att lukt- och 
smakförändringar är vanliga biverkningar samt upplevs påfrestande och besvärliga 
för patienten. Förändringarna påverkar patienternas livskvalitet då maten inte längre 
smakar som tidigare (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2007a; Cheng, 2006). Mat 
förknippas med sociala sammanhang, ofta träffas och umgås vänner över en bit mat. 
För patienter som har förändrat smak- och luktsinne kan dessa situationer upplevas 
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besvärliga. Dofter som tidigare skapade njutning kan efter påbörjad behandling få 
dem att reagera fysiskt, leda till illamående och även framkalla kräkning. Kunskap 
om smak- och luktförändringar ger möjlighet för sjuksköterskan att hjälpa 
patienterna att hantera dem och därmed förbättra deras hälsorelaterade livskvalitet 
(Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2007a; Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 
2007b). 

Livskvalité 

Hur en patient upplever positiva och negativa aspekter i livet, styr hur patienten 
definierar sin livskvalité. Det finns en relation mellan hälsa och lycka, vilket handlar 
om, att om en individ har god hälsa har hen ökade förutsättningar att skapa 
situationer och utföra handlingar som leder till lycka. Detta innebär således att 
olycka, till exempel att få en cancerdiagnos, kan reducera patientens förmåga att 
utföra handlingar som leder till lycka och därmed påverkas livskvaliteten.  Livet kan 
ha värde och meningsfullhet utifrån olika dimensioner, till exempel intellektuella, 
moraliska, etiska, humoristiska och ekonomiska. Därför är det inte möjligt att studera 
livskvalitet i allmänhet utan måste ske specifikt. När livskvalité studeras inom 
hälsovården, är utgångspunkten människans välfärd eller välbefinnande. Välfärd 
inbegriper de villkor eller resurser som står till en människas förfogande. Dessa kan 
vara både yttre, till exempel sociala, kulturella eller ekonomiska och inre, det vill säga 
fysiska eller psykiska. Välbefinnande handlar om människans känslomässiga 
reaktion. Till exempel kan en patient uppfatta sig ha god livskvalité trots en 
livssituation där en kronisk sjukdom ingår. Hälsa är en av grundförutsättningarna för 
goda levnadsförhållanden och god livskvalité. Patientens subjektiva uppfattning om 
sin livssituation är grundad i kulturella, miljömässiga och sociala förhållanden 
(Nordenfeldt, 1991).  

Hälsorelaterad livskvalité 

Begreppet hälsorelaterad livskvalité har sin utgångspunkt i sjukdom och det 
sjukdomen för med sig. Världshälsoorganisationen (World Health Organisation, 
[WHO] 1997) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 
socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom. Hälsa handlar om att må 
bra, att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav för att kunna 
förverkliga personliga mål. Hälsa är en subjektiv upplevelse. En person har full hälsa 
om personen har förmågan att förverkliga sina vitala mål. Således upplever personen 
ohälsa i större eller mindre utsträckning om dessa mål inte kan uppnås eller 
förverkligas. Sjukdom kan vara en orsak till ohälsa men är inte ohälsa i sig självt. 
Ohälsa handlar om hur personen uppfattar sin sjukdom och hur den begränsar hens 
förmåga att nå sina mål. För att mäta livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet finns 
olika mätinstrument och formulär. Dessa instrument täcker in olika perspektiv på 
dessa områden (Nordenfeldt, 1991).  
 
Vid besked om en cancerdiagnos hotas patientens tillvaro och de förutsättningar 
patienten har för god livskvalité rubbas. Patienten hamnar i en livskris, framtiden 
känns oviss. Hoppet blir en viktig faktor för att känna framtidstro. Kroppens normala 
funktion förändras, till exempel kan patienten drabbas av håravfall, viktminskning 
till följd av nutritionsproblem och förändring av smak- och luktsinne. Detta kan leda 
till att den sociala situationen påverkas, det upplevs påfrestande att i olika sociala 
sammanhang möta andra människor då utseendet på ett tydligt sätt signalerar 
sjukdom och måltidssituationer upplevs besvärande (Bernhardsson, Tishelman & 
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Rutqvist, 2007a; Browall, Ahlberg, Karlsson, Danielsson, Persson & Gaston-
Johansson, 2008; Lemieux, Maunsell & Provencher, 2008).  
 

Syfte 

Syftet var att beskriva smak- och luktförändringar vid cancerbehandling. 
 

Material och metod 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt, vilket innebär att relevant 
forskning inom ämnet identifieras (Friberg, 2012). Syftet med att genomföra en 
litteraturöversikt är att genom sammanställning av vetenskapliga artiklar inom 
ämnet, nå ny kunskap och information inom ämnet. Både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar har legat till grund för litteraturöversikten (Friberg, 2012). Förhoppning 
fanns att kunskapen skulle kunna användas praktiskt i framtida vårdarbete. 

Urval och datainsamling 

Sökning genomfördes i databaserna CINAHL och Pub Med. De begränsningar som 
gjordes var peer-reviewed, advanced search, publikationsår 1995 eller senare samt 
artiklar publicerade på engelska. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
inkluderades (Friberg, 2012). Individerna i studierna skulle ha en cancerdiagnos. 
Studierna fick ha heterogena urvalsgrupper där individerna fick vara mellan 18 och 
80 år. Ingen hänsyn togs till typ av cancerdiagnos eller typ av behandling. Ej heller i 
vilket land studierna var genomförda. Studierna skulle även vara etiskt granskade av 
etisk kommitté vid aktuell institution för studien eller ha ett etiskt resonemang.  
 
Urvalet av artiklar, från sökning till resultat, har utförts på ett strukturerat sätt 
genom att valda sökord kombinerades vilket genererade ett antal träffar. Genomgång 
av sökträffar ledde till att relevanta abstract lästes för att se om resultatdelen 
matchade litteraturöversiktens syfte. Om så var fallet lästes artikeln i sin helhet och 
om den då matchade syftet inkluderades den i litteraturöversikten. Dokumentation 
och sökanalys pågick konstant under hela sökprocessen. Artikelsökningarna och 
granskning av artiklarna, enligt Hälsohögskolan Jönköpings granskningsprotokoll 
(Bilaga 1 & 2), gjordes parallellt. Då start för uppsatsen första gången var VT 2009 
har upprepning av sökningarna gjorts vid flera gånger olika år (bilaga 3). De 
sökningar som gjordes mellan första och sista sökningen gav inga nya artiklar att 
inkludera i litteraturöversikten. Sökorden valdes då litteraturöversiktens syfte var 
formulerat och valdes med avseende att på bästa sätt täcka in litteraturöversiktens 
syfte. Sökorden har kombinerats, vilket har gett en del bra och en del mindre bra 
träffar (Friberg,2012). Syftet har under arbetets gång reviderats. Från början 
inkluderades det i syftet att patienterna skulle ha cytostatikabehandling. Detta 
ändrades till att inte ta hänsyn till vilken behandling patienterna fått för att öka 
antalet träffar i sökandet av artiklar. Följande sökord har använts: cancer, 
chemotherapy, side-effects, Health related- quality of life, nursing, taste and smell, 
olfactory sense och dysgeusia. I Pub Med användes MeSh-termerna neoplasms, 
taste, smell och health. Artikelsökningarna effektiviserades med boolesk sökteknik, 
termerna AND och OR. Ingen trunkering användes (Friberg, 2012). Därefter lästes 
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titlar i sökträffarna. Relevanta titlar valdes ut och där lästes abstrakten. De artiklar 
vars abstract svarade upp mot syftet lästes i sin helhet och inkluderades eller 
exkluderades därefter. Sammanfattning av godkända artiklar gjordes i en 
artikelmatris (Bilaga 4) för att på så vis underlätta analysarbetet (Friberg, 2012). 
 

Dataanalys 

Analysen genomfördes utifrån Fribergs (2012) trestegsmodell för den kvantitativa 
delen samt femstegsmodellen för den kvalitativa delen. Till resultatet inkluderades 
totalt tio relevanta artiklar, varav sju kvantitativa och tre kvalitativa. De kvantitativa 
artiklarna granskades kritiskt utifrån studiens syfte, angivna inklusionskriterier, 
etiska överväganden och ställningstagande till om författarna i studierna dragit 
relevanta slutsatser av resultaten. På så vis uppnåddes en förståelse och ett 
sammanhang för respektive studie. Resultaten rangordnades, tolkades och 
sammanställdes. De kvalitativa artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att få 
en uppfattning om vad de handlande om. Utefter detta identifierades nyckelfynden i 
varje artikels resultat och av dessa resultat gjordes en sammanställning. 
Sammanställningen över alla resultat ställdes mot varandra för att få fram likheter 
och skillnader vilka presenterades i olika subteman. Slutligen formulerades en 
beskrivning utifrån de subteman som framkommit. Då antalet artiklar ansågs magert 
har även manuella sökningar genomförts men inga nya hittades på detta sätt. 
 

Etiska överväganden 

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten skulle vara godkända av etisk 
kommitté eller ha ett etiskt resonemang. Det visar att rättigheterna för deltagarna i 
studierna tillfredsställts. Nyttan av arbetet skulle överväga riskerna för deltagarna 
och deltagarna skulle även vara informerade om studiens syfte, metod, vad studien 
kan bidra till och eventuella risker det kunde innebära att delta. Hänsyn togs till 
deltagarnas rätt till självbestämmande och förutsättningar gavs till informerat 
samtycke att delta i studien (Kristensson, 2014). Med hänsyn till ovanstående har vikt 
lagts vid att inkluderade artiklar skulle vara godkända av etisk kommitté eller föra ett 
etiskt resonemang. Vidare så fördes också en diskussion där förförståelsen för ämnet 
diskuterades och vilka tankar, erfarenheter, åsikter och förutfattade meningar som 
fanns (Priebe & Landström, 2012).  Etisk egengranskning genomfördes också enligt 
de anvisningar som finns vid Hälsohögskolan i Jönköping. 
 
Resultatet av litteraturöversikten skall redovisas oavsett vad resultatet visar, det vill 
säga utifrån syftet med studien. Ett trovärdigt resultat uppnås genom att 
tillvägagångssättet tydligt och noggrant beskrivs under metoddelen i 
litteraturöversikten. För att öka tillförlitligheten ska artiklarna vara granskade och 
godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). Med anledning av 
ovanstående krav på forskning har stor vikt lagts vid urval av artiklar. Artiklarna 
måste ha blivit godkända av en etisk kommitté och/eller föra ett etiskt resonemang. 
Diskussion kring förförståelsen av ämnet har förts. Detta för att medvetandegöra 
vilka erfarenheter, tankar, åsikter och förutfattade meningar om ämnet som fanns 
(Priebe & Landström, 2012). De artiklar som användes i litteraturöversikten var 
etiskt granskade eller förde ett etiskt resonemang, således anses den etiska kvalitén 
för litteraturöversikten vara säkerställd. Förförståelse fanns för patienterna och deras 
svårigheter vid lukt- och/eller smakförändringar genom regelbundna möten med 
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cancerpatienter på Öronkliniken och Onkologkliniken. Förhoppning fanns då studien 
påbörjades att uppnå ett resultat, vilket skulle kunna appliceras i den dagliga 
omvårdnaden av patienter på respektive klinik. Målet var att nå ut med resultatet till 
kollegor och patienter i form av ett informationsblad där information om hur 
biverkningar i form av förändrat smak- och luktsinne kan hanteras. Detta för att 
hjälpa patienterna under de förhållanden och omständigheter som råder att nå en 
förbättrad livskvalité och hälsorelaterad livskvalité.   
 

Resultat 

Efter analys av de tio artiklarna (sju kvantitativa och tre kvalitativa), framkom att 
patienterna upplevde påverkan på sitt psykiska välbefinnande, sin fysiska funktion 
och sin sociala funktion. Resultatet presenteras var för sig i en kvalitativ- och en 
kvantitativ del för att på ett tydligt sätt se de skillnader och likheter som framkommit. 
 

Kvalitativt resultat 

Fysisk påverkan  

Av de patienter som behandlats på grund av cancer upplevde samtliga någon form av 
smak och/eller luktförändring vilket på något sätt kom att påverka deras livskvalitet. 
Smakförlusten hade stor inverkan på patientens välbefinnande. Vanligt 
förekommande var att mat smakade annorlunda eller att all mat smakade likadant, 
till exempel att all mat smakade sött eller metall. Patienterna var väl medvetna om 
vikten av att äta för att de skulle må bra. Dock med biverkningar som till exempel 
kraftiga svampinfektioner i munnen var det mycket svårt att svälja maten. 
Patienterna beskrev att det var som att lära sig äta, tugga och svälja på nytt när 
svampinfektionen avtagit. Även total smak- och/eller luktförlust förekom. 
Patienterna beskrev hur de fick tvinga sig att äta då maten inte smakade någonting 
(Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008; Boehmke & Dickerson, 2005; Cameron, 
Borbasi, Quested & Evans, 2003).  
 
Luktförändringarna tog sig uttryck i ökad känslighet för dofter såsom rök, parfym, 
avgaser, matlukt samt sina egna och andras kroppsodörer. Dofter som tidigare 
förknippats med välbehag ledde efter behandling till illamående och kräkning. 
Illamåendet relaterades till doftöverkänslighet. Till exempel beskriver patienter hur 
doft av gummi, framförallt gummihandskar förknippas med behandlingen och 
sjukhustiden och hur detta rörde upp känslor. Hur snart efter påbörjad behandling 
som smak- och/eller luktförändringar uppträdde varierade från patient till patient. 
Smak- och/eller luktförändringarna avtog med individuella intervall efter avslutad 
behandling. Genom att upprätthålla regelbundna måltider efter hemkomsten från 
sjukhuset mådde patienterna bra och detta hade en positiv effekt på deras livskvalitet 
då regelbundet intag av kost ledde till stabil vikt, allmänt bra välbefinnande samt 
hade en positiv effekt för deras sociala liv (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 
2008; Boehmke & Dickerson, 2005; Cameron, Borbasi, Quested & Evans, 2003). 
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Social påverkan 

Matupplevelsen och strukturen kring måltiderna på sjukhuset upplevdes som en 
trygghet för patienterna och hade en positiv effekt på deras livskvalitet. På sjukhuset 
fick de regelbundna måltider, höll vikten, kunde slappna av och känna att någon 
annan hade ansvar och kontroll över själva matintaget. Upplevelsen av trygghet 
hotades när patienten åkte hem från sjukhuset och då själv fick ta ansvar för sin 
mathållning. Detta upplevdes stressande och hade en negativ effekt på patienternas 
livskvalitet eftersom maten och ätandet symboliserar hälsa och välmående för 
patienten (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008; Boehmke & Dickerson, 2005; 
Cameron, Borbasi, Quested & Evans, 2003). Förnimmelsen av dofter som tidigare 
förknippats med välbehag, till exempel doften av nybakade bullar, fick efter 
behandling patienterna att känna olust och illamående. Olusten och illamåendet 
gjorde att en patient undvek att besöka bagerier och caféer då dofterna därifrån 
framkallade illamående (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008). Smakförlusten 
påverkade det sociala och dagliga livet. Patienterna undvek att tillaga och äta mat. De 
undvek sociala sammankomster och att träffa vänner eftersom de kände att de inte 
kunde kontrollera sitt ätande. Till följd av detta försämrades livskvaliteten 
(Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008; Boehmke & Dickerson, 2005; Cameron, 
Borbasi, Quested & Evans, 2003). Patienterna upplevde att deras egen kroppsodör 
luktade cytostatika och känslan av att andra runt omkring dem också kände detta 
gjorde att de undvek att träffa vänner eller vara på offentliga platser, vilket hade en 
negativ inverkan på deras livskvalitet (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008). 
För de patienter som behandlades med cytostatika, kunde cytostatikan förknippas 
med dofter av metall och kemikalier. Även detta upplevdes negativt då det för 
patienterna associerades med något giftigt. Livskvaliteten kom att påverkas negativt 
på grund av stressen över att de negativa doftupplevelserna kunde komma utan 
förvarning (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008; Boehmke & Dickerson, 2005; 
Cameron, Borbasi, Quested & Evans, 2003). 

Psykisk påverkan 

Dofter som upplevdes under sjukhustiden kunde efter hemkomsten framträda och 
påverka patienternas psykiska välbefinnande negativt då de associerade dessa till 
sjukdomen och sjukhustiden. Patienterna kunde känna stress över att få i sig 
tillräckligt med näring. Att upprätthålla sitt matintag var en symbol för hälsa och 
nedsatt smak- och luktsinne ledde således till nedsatt upplevelse av hälsa. 
Patienterna kunde uppleva att de hade förändrad kroppsodör, vilket blev en stress 
och gjorde att de upplevde begränsningar i sin livskvalitet. Patienterna upplevde att 
de utsatte andra människor för obehag med sin kroppsodör även om de visste att de 
luktade normalt (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008; Cameron, Borbasi, 
Quested & Evans, 2003). 
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Kvantitativt resultat  

Tabell 2. Resultatöversikt. Smak- och/eller luktförändringar vid cancerbehandling samt smak- och/eller 
luktförändringarnas fysiska och sociala påverkan på patienten. 
 

 Antal 
deltagare i 
respektive 
studie 

Antal deltagare 
som skattar 
smak- och/eller 
luktförändring 

Fysisk påverkan 
pga. smak- 
och/eller 
luktförändring 

Social Påverkan 
pga. smak- 
och/eller 
luktförändring 

Psykisk påverkan 
pga. smak- 
och/eller 
luktförändring 

Wickham et al., 
1999 

N=284 n=193 skattar 
smakförändring 

102 106 48 

Lindley et al., 
1999 

N=146 n=51 skattar 
luktförändringar 
n=67 skattar 
smakförändring 

101 114  

Foltz et al., 1996 N=59 n=37 skattar 
smakförändring 

3,2/5 skattning 
på en femgradig 
skala. 

  

Bernhardsson et 
al., 2009 

N=518 n=340 skattar 
smak- och/eller 
luktförändring 
n1=99 

35 48 41 

Rehwaldt et al., 
2009 

N=42 n=37 skattar 
smak- och/eller 
luktförändring 

1)34 
2)26 

1)19 
2)18 

 

Rodrigues et al., 
2013 

N=29 mv=32,3 83,3 90,2  

McGreevy et al., 
2014 

N=89 n=61 skattar 
smak- och/eller 
luktförändring 

31    

 
N= totala antalet deltagare i studien 
n= antal av deltagarna som skattade smak- och/eller luktförändringar 
n1=den grupp i studien där deltagarna skattade högst stressnivå och påverkan på sitt dagliga liv 
mv = medelvärde 
1)=Mätning gjord vid besök ett i angiven studie. 
2) =Mätning gjord vid besök två i angiven studie. 
Tidsperspektiv: Påverkan antingen under pågående behandling eller efter avslutad behandling, antal månader varierar i de olika studierna.  

Fysisk påverkan  

Smak- och/eller luktförändringar hade en negativ effekt på patienternas intag av mat 
och dryck (Bernhardson, Tishelman & Rutvist, 2009; Foltz, Gaines & Gulatte, 1996; 
Lindley, McCune, Thomason, Lauder, Sauls, Adkins & Sawyer, 1999; McGreevy, 
Orrewall, Belqaid, Wismer, Tishelman, Bernhardson, 2014; Rewaldt, Wickham, Purl, 
Tariman, Blendowski, Shott & Lappe, 2009; Rodrigues de Melo Filo, Rocha, de Oliva 
Pires, Fonseca, De Freitas, Junior & Santos, 2013, Wickham et. al., 1999). Total 
smakförlust (68%), metallsmak (78%) eller bittersmak (57%), ledde till minskad 
förmåga att handla, tillaga och äta mat (Rewaldt, Wickham, Purl, Tariman, 
Blendowski, Shott & Lappe, 2009). Det visade att smak- och/eller luktförändringarna 
ledde till minskad aptit, muntorrhet, tidig mättnadskänsla, illamående och 
kräkningar (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2009; Foltz , Gaines & Gulatte, 
1996; Lindley, McCune, Thomason, Lauder, Sauls, Adkins & Sawyer, 1999; 
McGreevy, Orrewall, Belqaid, Wismer, Tishelman, Bernhardson, 2014; Rewaldt, 
Wickham, Purl, Tariman, Blendowski, Shott & Lappe, 2009; Rodrigues de Melo Filo, 
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Rocha, de Oliva Pires, Fonseca, De Freitas, Junior & Santos, 2013; Wickham et. al., 
1999). Enligt McGreevy, Orrewall, Belqaid, Wismer, Tishelman och Bernhardson 
(2014), var det 61 av 89 stycken som hade smak och luktförändringar. Dessa 
patienter tyckte att deras födointag påverkades negativt på grund av minskad aptit, 
illamående och tidig mättnadskänsla. Smakförändringarna gjorde att patienterna 
hade svårigheter att äta (Rewaldt, Wickham, Purl, Tariman, Blendowski, Shott & 
Lappe, 2009). Det förekom svårigheter att tillaga mat då lukten och/eller smaken 
upplevdes annorlunda jämfört med tidigare (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 
2009; Wickham et. al., 1999). För att hantera detta använde sig patienterna av olika 
copingstrategier, till exempel att välja annan mat, äta kall mat och mindre portioner 
samt rengöra munnen oftare för att på så sätt förbättra sin hälsorelaterade 
livskvalitet (Foltz, Gaines & Gulatte, 1996). 

Social påverkan 

Av de 61 stycken som upplevde smak- och/eller luktförändring uppgav 31 stycken att 
det gjorde att glädjen med själva måltiderna försvann (McGreevy, Orrewall, Belqaid, 
Wismer, Tishelman & Bernhardson, 2014). Följden blev minskad hälsorelaterad 
livskvalité på grund av stress över situationen att till exempel delta i en måltid med 
familj eller vänner (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2009; Wickham et. al., 
1999). Lindley, McCune, Thomason, Lauder, Sauls, Adkins och Sawyer, 1999. (1999), 
visade att 46% upplevde smakförändringar och 35% luktförändringar. Dessa 
biverkningar rankades i topp 5 av samtliga biverkningar och hade måttlig till stor 
påverkan på det dagliga livet. Smakförändringarnas fysiska påverkan gjorde att 
patienternas deltagande i sociala sammanhang påverkades. Vid första mättillfället 
undvek 51% sociala sammanhang och vid andra tillfället var siffrorna obetydligt 
förändrade, 50% (Rewaldt, Wickham, Purl, Tariman, Blendowski, Shott & Lappe, 
2009). Under hela behandlingen upplevdes den allmänna hälsan, sociala funktionen 
och personliga förmågan vara påverkad (Rodrigues de Melo Filo, Rocha, de Oliva 
Pires, Fonseca, De Freitas, Junior & Santos, 2013). Luktförändringarna kunde göra 
det svårt att känna den egna kroppsodören och patienten kunde uppleva att hen 
luktade illa trots att hen inte gjorde det. Patienterna blev känsligare mot 
omgivningens dofter. Det kunde lukta starkare och/eller annorlunda än tidigare. Till 
exempel kunde det leda till att patienten hade svårt att vistas på offentliga platser 
(Bernhardsson, Tishelman & Rutqvist, 2009).  

Psykisk påverkan  

I en studie av Bernhardsson, Tishelman och Rutqvist (2009) deltog 518 patienter. Av 
dessa hade 340 stycken smak- och luktförändringar. För att se hur detta påverkade 
livskvaliteten delades de in i undergrupper. Det visade sig att 99 stycken upplevde 
hög stress och hög påverkan på livskvaliteten. Det finns ett statistiskt signifikant 
samband mellan grad av smakförändring, frekvensen av smakförändring och 
upplevelsen av stressen av smakförändringen. Detta styrktes även av Wickham et al. 
(1999), där det framkom att samma problem ledde till stress för patienterna. De 
visade att 40 % av patienterna upplevde att smakförändringarna påverkade deras liv 
och kände sig även deprimerade. Detta att jämföra med 18,6 % som upplevde 
smakförändringar utan att känna sig deprimerade. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes då det ansågs vara lämpligast för att få en bra överblick 
över valt ämnesområde. Förhoppningar fanns att inom området finna en stor mängd 
forskning. En empirisk studie skulle med största sannolikhet ha givit en bredare 
insikt i ämnesområdet, men detta ansågs orimligt att genomföra inom ramen för 
kursens poäng (Friberg, 2012).   
 
I inledningsskedet av litteraturöversikten avsågs att endast inkludera artiklar som 
genomförts med kvalitativ metod. Det visade sig att det inte fanns den mängd 
forskning inom ämnet som det funnits förhoppning om. Således valdes att också 
inkludera artiklar som använt kvantitativ metod. Dessa svarade upp mot syftet 
genom att visa hur patienterna upplevde förändringarna och i vilken grad det 
påverkade dem. Forsberg och Wengström (2015) belyser att kvalitativa och 
kvantitativa artiklar speglar fenomenet som studeras ur olika infallsvinklar och att 
detta ger en litteraturöversikt större bredd. Trots att både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar inkluderats, har antalet relevanta artiklar varit begränsat.   
 
Begränsningar för artiklarna var: peer reviewed, skrivna tidigast 1995, skrivna på 
engelska, etiskt granskade, originalartiklar samt att de svarade upp mot syftet. 
Studien fick en högre tillförlitlighet då artiklarna var peer reviewed och etiskt 
granskade. Detta gav också en etisk korrekthet (Forsberg & Wengström 2015). Från 
början valdes att inkludera artiklar skrivna 2000 eller senare. Detta gav inte 
tillräckligt med träffar på användbara artiklar, vilket resulterade i att artiklar från 
1995 eller senare inkluderades. Att inkludera äldre artiklar ansågs inte relevant då 
resultatet i dessa inte längre kändes aktuellt och prioriteringen var att ha ett aktuellt 
om än mindre fylligt resultat. Det valdes att inkludera artiklar där patienterna var i 
ålder 18 år och uppåt för att kunna inkludera fler artiklar.  
 
De valda sökorden cancer, chemotherapy, side-effects, Health related- quality of life, 
nursing, taste and smell, olfactory sense, neoplasms, health och dysgeusia, 
översattes genom att använda instrumentet Medical Subject Headings (MeSH). 
Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed då dessa har inriktning på 
omvårdnad (Forsberg & Wengström 2015). Sökningar genomfördes också i 
bibliotekets tidskriftsbibliotek och genom att använda manuell sökning i redan funna 
artiklar. Detta gav inga nya artiklar till resultatet.  
 
Artiklar där patienterna behandlades för en cancerdiagnos men där fokus inte låg på 
någon form av påverkan av smak- och/eller lukt valdes bort. Artiklar som beskrev var 
på tungan och i munnen smakförändringarna fanns, föll också bort då dessa inte 
fokuserade på upplevelsen och skattningen av förändringarna (Friberg, 2012).  
 
För att säkerställa tillförlitligheten i litteraturöversiktens kvalitativa del har 
begreppen trovärdighet och överförbarhet beaktats. Trovärdigheten har säkerställts 
genom att noggrann beskrivning av datainsamling och analysprocess gjorts samt att 
hänsyn till förförståelse tagits vid urval av artiklar och att fokus i artiklarna legat på 
patientens upplevelse av smak- och/eller luktförändringar. Överförbarheten 
säkerställs på samma sätt men även genom att hänsyn tas till den teoretiska 
generaliserbarheten (Malterud K., 1998). Utifrån resultatet i denna litteraturöversikt 
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kan vissa paralleller dras till andra patientgrupper vilka också har påverkan på smak- 
och/eller luktsinnet. För till exempel patienter med näspolypos är ett av symtomen 
nedsatt luktsinne, vilket påverkar deras livskvalitet. Första behandlingsalternativet är 
mediciner och nässprayer. Dock har det visat sig att kirurgi har en bättre bestående 
effekt när det handlar om att få tillbaka luktsinnet (Baradaranfar et. al., 2013). Då de 
kvalitativa artiklarna var få till antalet resulterade det i otillräckligt mängd material 
för att skapa subteman och teman utan endast subteman skapades kunde fås fram. På 
grund av detta har ingen sammanställning i tabell genomförts.  
 
För att säkerställa tillförlitligheten i den kvantitativa delen av resultatet beaktades 
begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet (Forsberg och Wengström, 2015). 
Validiteten har säkerställts i litteraturöversikten genom att kritiskt granska artiklarna 
så att de svarar mot syftet. För att säkerställa reliabiliteten har en tydlig redovisning 
gjorts av hur litteraturöversikten genomförts. Tydlig metodbeskrivning gör att 
litteraturöversikten ånyo kan genomföras på samma sätt med samma uppnådda 
resultat. En förutsättning för detta är dock att inga reella förändringar skett. Validitet 
och reliabilitet står i förhållande till varandra, vilket gör att båda bör beaktas för att 
uppnå tillförlitlighet i litteraturöversikten. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög 
validitet. Egna erfarenheter, kunskaper och värderingar påverkar objektivitet och 
tolkningar av artiklarnas resultat. Därför är det viktigt att undvika egna tolkningar, 
värdeord samt återge källans innehåll på ett sakligt och korrekt sätt. Genom att föra 
en kontinuerlig diskussion kring detta under arbetet med litteraturöversikten och ha 
ett kritiskt förhållningssätt har risken för detta minskat. Under arbetets gång måste 
samtliga beslut klargöras och styrkas. På så vis kommer objektiviteten att öka 
(Forsberg & Wengström, 2015). 
 
De artiklar som användes i resultatet granskades först enskilt för att sedan analyseras 
gemensamt enligt Hälsohögskolan Jönköping granskningsprotokoll och utifrån 
Fribergs (2012) tre- och femstegs analysmodeller. Att artiklarna analyserats 
gemensamt kan ses som en styrka då risken för feltolkningar av resultatet minskat 
och genom detta förfarande ansågs resultatet bli tillförlitligt och trovärdigt. Då 
artiklarna var skrivna på engelska kan det inte uteslutas att vissa delar kan ha 
misstolkats. Dock bör denna risk vara liten då artiklarna lästs och analyserats ett 
flertal gånger både enskilt och gemensamt och på så vis har tillförlitligheten och 
trovärdigheten styrkts (Friberg, 2012).  

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen lyfter fram hur patienter upplever smak- och/eller 
luktförändringar i samband med cancerbehandling och hur detta påverkar deras 
livskvalitet och hälsorelaterade livskvalitet. Resultatet visar att de stora områdena 
som påverkas är patienternas fysiska- och sociala funktion samt deras psykiska 
välbefinnande (Bernhardsson, Tishelman & Rutqvist, 2009; Bernhardson, Tishelman 
& Rutqvist, 2008; Boehmke & Dickerson, 2005; Cameron, Borbasi, Quested & Evans, 
2003; Foltz, Gaines & Gulatte, 1996; Lindley, McCune, Thomason, Lauder, Sauls, 
Adkins & Sawyer, 1999; McGreevy, Orrewall, Belqaid, Wismer, Tishelman, 
Bernhardson, 2014; Rewaldt, Wickham, Purl, Tariman, Blendowski, Shott & Lappe, 
2009, Rodrigues, Rocha, de Oliva Pires, Fonseca, De Freitas, Junior & Santos, 2013; 
Wickham et. al., 1999). Detta styrks av Goldberg, Shea, Deems och Doty (2005).  
 
Resultatet visar att stor andel av patienterna drabbas av smak- och/eller 
luktförändringar. Detta ledde till svårigheter att få i sig mat och dryck eftersom 
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maten kunde smaka eller lukta annorlunda. Samtidigt hade patienterna insikt i det 
viktiga med att få i sig näring för att orka med behandling och återhämtning efter 
avslutad behandlingsperiod (Bernhardson, Tishelman & Rutvist, 2009; Boehmke & 
Dickerson, 2005; Cameron, Borbasi, Quested & Evans, 2003; Foltz, Gaines & Gulatte, 
1996; Lindley, McCune, Thomason, Lauder, Sauls, Adkins & Sawyer, 1999; 
McGreevy, Orrewall, Belqaid, Wismer, Tishelman, Bernhardson, 2014; Rewaldt, 
Wickham, Purl, Tariman, Blendowski, Shott & Lappe, 2009; Rodrigues de Melo Filo, 
Rocha, de Oliva Pires, Fonseca, De Freitas, Junior & Santos, 2013, Wickham et. al., 
1999). Detta har även visats av Bernhardson, Olson, Baracos och Wismer (2012) och 
Penner (2009) där samtliga patienter insåg att de behövde äta och skapade sig olika 
strategier för att underlätta matsituationerna. Det kunde till exempel handla om att 
äta kall mat, äta mat som var lättare att svälja ner eller mat som var enkel och snabb 
att tillaga. En del försökte leva ett sundare liv genom att ”äta bättre mat”, läsa 
innehållsdeklarationerna för att veta att man fick i sig ”det man måste”.  Som bifynd 
under arbetets gång framkom att i de flesta fall fick patienterna tillbaka sin smak- 
och/eller lukt ett tag efter avslutad behandling. Detta är dock inte presenterat i 
resultatet (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008; Boehmke & Dickerson, 2003; 
Cameron, Borbasi, Quested & Evans, 2003). Detta styrktes även av Jensen, 
Mouridsen, Bergmann, Reibel, Brunner och Nauntofte (2008).  
 
Bernhardson, Tishelman och Rutqvist (2008), Cameron, Borbasi, Quested och Evans 
(2003) och Rehwaldt, Wickham, Purl, Tariman, Blendowski, Shott och Lappe (2009), 
har funnit att patienternas förmåga till socialt liv påverkats. De fann också att 
patienterna upplevde svårigheter att inhandla och tillaga mat, något som gjorde att 
de kunde känna sig otillräckliga. Detta då de upplevde att de inte klarade av att utföra 
sysslor som tidigare varit en naturlig del i vardagslivet. Förändringarna av smak- 
och/eller lukt blev en stressfaktor och påverkade deras livskvalitet negativt på olika 
sätt till exempel genom att de kände sig begränsade i att umgås med familj och 
vänner eftersom de ofta upplevde svårigheter att äta och behövde extra lång tid att 
äta, vilket styrks av Penner (2009). Vidare framkom i Bernhardson, Olson, Baracos 
och Wismer (2012) att patienter kände besvikelse över maten, att det kunde se gott ut 
men smaka illa eller inget alls. I sociala sammanhang upplevdes detta stressande och 
när det gällde dofter kunde patienter uppleva att vissa dofter påverkade dem så stark 
att de inte kunde vistas på offentliga platser.  
 
I resultatet framkom att patienterna på grund av förändrad smak- och/eller lukt 
upplevde stress och kände sig deprimerade (Wickham et. al., 1999). Stressfaktorer 
kunde till exempel vara oron över att inte få i sig tillräckligt med näring eller 
upplevelsen av förändrad kroppsodör. Upplevelsen av att patienten hade förändrad 
kroppsodör ledde till att hen undvek offentliga sammanhang av rädsla för att skapa 
obehag för andra (Bernhardson, Tishelman & Rutqvist, 2008; Cameron, Borbasi, 
Quested & Evans, 2003). Belquaid, Tishelman, McGreevy, Månsson-Brahme, 
Orrevall, Wismer och Bernhardson (2015) menar dock att den påverkan på det 
dagliga livet/livskvaliteten som smak- och/eller luktförändringar orsakar inte bara 
beror på smak- och/eller luktförändringarna utan också på hur den enskilda 
personens livssituation ser ut i övrigt samt de andra symtom som biverkningar av 
behandlingen kan ge. Patienter med cancer i huvud-halsregionen drabbas nästan 
alltid av någon grad av depression eller nedsatt livsglädje i samband med sjukdom 
och behandling, bland annat till följd av smak- och/eller luktförändringar och den 
påverkan det har på livskvaliteten. Vid jämförelse av mätningar på livskvaliteten 
gjorda 12 respektive 36 månader efter avslutad behandling, upplevde patienterna 
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trots att de fysiska biverkningarna fanns kvar, mindre påverkan på livskvaliteten (De 
Graeff, de Leuw, Ros, Hordijk, Blijham & Winubst, 2000). 
 

Slutsatser 

Förändringar av smak- och/eller lukt har stor påverkan både på patientens livskvalité 
och hälsorelaterade livskvalité. Patienterna blir på olika sätt begränsade, till exempel 
genom social isolering när de inte klarar av att göra vardagliga sysslor så som att 
handla och tillaga mat, vistas på offentliga platser på grund av förändrade 
doftupplevelser eller att inte klara av att umgås i sociala sammanhang med vänner 
och familj där måltid har en central roll. Det kan också leda till att fysiska 
biverkningar förvärras, till exempel försämrat nutritionsstatus. Smak- och/eller 
luktförändringarna påverkar patienterna under behandlingsperioden och ett tag 
efter. De allra flesta återfår sedan smak- och/eller lukt. Trots att det endast är under 
en begränsad tid patienterna lever med smak- och/eller luktförändringarna är de 
påtagliga och besvärande för patienterna. Därför är det anmärkningsvärt att det finns 
så lite forskning inom området och vad som kan göras för att lindra besvären. 
Patienterna är oförberedda på att de i samband med behandling kan få smak- 
och/eller luktförändringar. Tydligare information till patienterna, både muntligt och 
skriftligt, innan behandlingsstart skulle göra patienterna mer förberedda och mindre 
oroliga när smak- och/eller luktförändringen uppstår. Bristen på aktuella studier 
inom ämnesområdet visar på att mer forskning inom området är nödvändig, 
intressanta områden att undersöka är bland annat om ökad information om smak- 
och luktförändringar skulle förbättra livskvaliteten och den hälsorelaterade 
livskvaliteten för patienterna. I dagsläget finns viss kunskap kring problemområdet 
och sjukvården kan i omvårdnadsarbetet bli bättre på att upplysa patienterna men 
även personal om att smak- och/eller luktförändringar ofta är ett problem i samband 
med behandlingen och att detta påverkar livskvaliteten och den hälsorelaterade 
livskvaliteten för patienten. Viktigast är att patienten redan innan behandlingsstart 
får information om förväntade biverkningar.   
 
Målet efter genomförd litteraturöversikt är att ta fram informationsmaterial om 
smak- och luktförändringar för både patienter och personal och implementera dessa i 
den kliniska verksamheten. Detta var en förhoppning som fanns när arbetet med 
litteraturöversikten inleddes. Kanske hade resultatet blivit ett annat om fler artiklar 
inom området funnits, men utifrån resultatet bör detta vara möjligt.  
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Bilaga 1: Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 

metod. Omvårdnad Examensarbete, 15hp 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon 
av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?

   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?     

      

 Ja   Nej  
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Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?

     Ja  

 Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Bilaga 2: Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ 

metod. Omvårdnad Examensarbete, 15hp 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja  
 Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på någon av 
frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen? 

    Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

      

 Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

      Ja 

  Nej  
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Bilaga 3: Översikt över databassökningar 

Databas, 

datum 

vid 

sökning 

Sökord Begränsning

ar 

Antal 

träffa

r 

Anta

l 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrac

t 

Utvald

a 

artikla

r efter 

läsnin

g 

Utvalda artiklar 

efter 

kvalitetsgranskni

ng 

CINAHL 

2009-

01-28 

Cancer and 

Chemotherapy 

peer 

reviewed, 

advanced 

search, 

publikations

år 1995 eller 

senare samt 

artiklar 

publicerade 

på engelska. 

1500

0 

0 0 0 0 

CINAHL 

2009-

01-28 

(Cancer) AND 

(taste and smell 

OR taste changes) 

AND /OR 

(Chemotherapy)  

Som ovan. 39 39 28 8 8 

CINAHL 

2009-

01-28 

(Cancer)AND 

(Health related 

quality of life) 

AND(chemotherap

y) 

Som ovan. 16 16 8 0 0 

CINAHL 

2009-

01-28 

(Chemotherapy) 

AND (HRQoL) 

AND ( nursing) 

Som ovan. 17 17 9 0 0 

CINAHL 

2009-

01-28 

(HRQoL) AND 

(chemotherapy) 

AND (taste and 

smell) 

Som ovan. 1 1 1 1* 1* 

CINAHL 

2009-

01-28 

(Cancer) AND 

(side effects) AND 

(taste and smell) 

Som ovan. 3 3 3 2* 2* 

CINAHL 

2009-

(Cancer) AND 

(dysguesia) 

Som ovan. 41 41 11 0 0 
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01-28 

CINAHL 

2009-

01-28 

(Chemotherapy) 

AND (sideeffects) 

Som ovan. 39 39 4 1* 1* 

PUBME

D 2009-

01-28 

(Cancer) AND 

(chemotherapy) 

AND (taste and 

smell)  

Som ovan. 27 27 6 1* 1* 

*Artiklar funna i dessa sökningar var samma som de 8 funna med sökorden Cancer, taste and smell, 

taste changes, chemotherapy. 

 

Sökning 6 

Databas, 

datum 

vid 

sökning 

Sökord Begränsning

ar 

Antal 

träffa

r 

Anta

l 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrac

t 

Utvald

a 

artikla

r efter 

läsnin

g 

Utvalda artiklar 

efter 

kvalitetsgranskni

ng 

CINAHL  

2017-

02-05 

(Cancer) AND 

(taste and smell 

OR taste changes) 

AND 

/OR(Chemotherap

y)  

Som ovan. 46 46 3 0 0 (inga nya 

artiklar funna, 

bara redan 

inkluderade) 

CINAHL 

2017-

02-05 

(Cancer) AND 

(Health related 

quality of life) 

AND 

(chemotherapy) 

Som ovan. 220 220 9 0 0 

CINAHL 

2017-

02-05 

(Chemotherapy) 

AND (HRQoL) 

AND ( nursing) 

Som ovan. 15 15 0 0 0 

CINAHL  

2017-

02-05 

(HRQoL) AND 

(chemotherapy) 

AND (taste and 

smell) 

Som ovan. 0 0 0 0 0 

CINAHL 

2017-

02-05 

(Cancer) AND 

(side effects) AND 

(taste and smell) 

Som ovan. 3 3 3 0 0(inga nya 

artiklar funna, 

bara redan 

inkluderade) 
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CINAHL  

2017-

02-05 

(Cancer) AND 

(dysguesia) 

Som ovan. 2 2 0 0 0 

CINAHL 

2017-

02-05 

(Chemotherapy) 

AND (sideeffects) 

Som ovan. 1343 36 0 0 0 

CINAHL 

2017-

02-05 

(Neoplasm) AND 

(taste and smell) 

AND (health) 

Som ovan. 5 5 1 1 1* 

PUBME

D 2017-

02-05 

(Neoplasm) AND 

(taste and smell) 

AND (health) 

Som ovan. 41 41 13 3 1* 

PUBME

D 2017-

02-05 

(Cancer) AND 

(chemotherapy) 

AND (taste and 

smell)  

Som ovan. 27 27 6 1 1* 

*Samma artikel hittades i båda databaserna 
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Bilaga 4: Artikelmatris för artiklar gjorda med kvalitativ metod/design 

Författare, år, titel, 
tidsskrift/nr 

Syfte Design, Population, 
Metod 

Sammanfattning av 
resultat 

Kvalitetsgranskning 
utifrån 
granskningsprotokoll 

Bernhardson, 
Tishelman & Rutqvist. 
(2008). 
Olfactory changes 
among patients 
receiving 
chemotherapy. 
European Journal of 
Oncology Nursing.  
 

Undersöka 
luktförändringar utan 
smakförändringar på 
patienter under 
cytostatikabehandling, 
för att bättre förstå den 
påverkan och vilken 
inverkan det har på 
patienternas dagliga liv. 

Design: Kvalitativ 
intervjustudie 
Cross-sectional survey 
Population: N=518. 
Kvinnor och män med 
olika cancerdiagnoser, 
behandlingar och 
upplevelse av smak- och 
luktförändringar. 
Metod: Två 
datainsamlingar. En 
intervjustudie och en 
enkätundersökning. 

Tre personer med 
enbart 
smakförändringar. 
Samtliga hade ökad 
känslighet för dofter, 
upplevde att saker som 
normalt inte luktar 
luktade.  
 
 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Boehmke & Dickerson. 
(2005). 
Symptom, Symptom 
Experiences, and 
Symptom Distress 
Encountered by 
Women With Breast 
Cancer Undergoing 
Current Treatment 
Modalities. 
Cancer Nursing, 28(5). 
 
 
 

Identifiera symtom, 
upplevelsen av symtom, 
och den ångest som 
kvinnor med 
bröstcancer under 
behandling (kirurgi och 
cytostatika) upplever. 

Design: Deskriptiv och 
induktiv. 
Fenomenologisk. 
Population: N=20 
kvinnor som 
diagnostiserats med 
bröstcancer och fått 
minst en 
cytostatikacykel. 
Metod: Kvinnorna 
intervjuades 
individuellt. Svaren 
transkriberades och 
analyserades. 

6 teman, vilka beskrev 
de symtom, 
symtomupplevelser och 
ångest kvinnorna 
upplevde framkom. 
Under ett av dessa 
teman framkom att 
kvinnorna besvärades 
av smakförändring i 
samband med 
pågående behandling 
och att detta ledde till 
minskad aptit och tog 
bort glädjen med själva 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
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 ätandet.   

Cameron, Borbasi, 
Quested & Evans. 
(2003). 
A matter of taste: the 
experience of 
chemotherapy related 
taste changes. 
Cancer Nurses Society 
of Australia, 4(1). 
 

Få kunskap om 
effekterna av oral 
mukosit för att ha hjälp 
av detta i 
patientvården. 

Design: Kvalitativ 
intervjustudie 
Population: N=6 
under pågående 

cytostatikabehandling. 
Alla under 
genomgången 
stamcellstransplantation 
där man förutsåg att de 
skulle drabbas av oral 
mukosit. Patienter som 
inte kunde prata eller 
skriva på engelska, var 
för nedsatta fysiskt eller 
mentalt försvagade 
exkluderades. 
Metod: Djupintervjuer 
med de sex deltagarna 
vid tre tillfällen. 
Insamlad data 
analyserades och 
tematiserades. 
 
 

Deltagarna upplevde att 
deras normala ätande 
påverkades. Mat och att 
äta stod för hälsa och 
när de inte kunde äta 
upplevde de att deras 
hälsa och livskvalitet 
påverkades. 
Teman som framkom: 
Smakpåverkan. 
Mat som hälsosymbol. 
Mat i sociala 
sammanhang. 
Smakförändringarnas 
varaktighet. 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
Metoden i artikeln ej 
diskuterad mot 
kvalitetssäkringsbegreppen. 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
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Artikelmatris för artiklar gjorda med kvantitativ metod/design 

Författare, år, titel, 
tidsskrift/nr  

Syfte Design, Population, 
Metod. 
 

Sammanfattning av 
resultat 

Kvalitetsgranskning 
utifrån 
granskningsprotokoll 

Bernhardsson et al. 
(2009). 
Taste and Smell 
Changes in Patients 
Receiving Cancer 
Chemotherapy. 
Cancer Nursing, 32(1). 

Undersöka hur smak- 
och luktförändringar 
påverkar det dagliga 
livet för patienter som 
behandlas med 
cytostatika. 

Design: Cross-sectional 
undersökning. 
Population: N=518 
vuxna patienter som 
kunde läsa och skriva 
svenska. Fått behandling 
6 veckor eller längre. 
Metod: Utifrån ett 
egenkomponerat 
frågeformulär, delades de 
340 patienter som uppgav 
att de upplevde smak- och 
luktförändringar in i 
grupper utefter hur de 
skattat stress och 
påverkan på det dagliga 
livet relaterat till smak- 
och luktförändringar.  

Av de 340 deltagarna 
upplevde en tredjedel 
hög stress och hög 
inverkan på deras 
dagliga liv av sina 
smak- och 
luktförändringar. 
Inverkan kunde 
innebära bla att deras 
sociala liv påverkades 
och svårigheter att äta. 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
 

Foltz et al. (1996). 
Recalled Side Effects 
and Self-Care Actions 

Öka kunskapen om och 
undersöka förekomsten 
av svårigheterna de 

Design: Deskriptiv, 
retrospektiv studie. 
Population: N=59, 

Mer än 50% av 
patienterna uppgav att 
de hade flertalet 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2:7/7 
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of Patients Receiving 
Inpatient 
Chemotherapy. 
Oncology Nursing 
Forum,23(4). 
 
 
 

biverkningar som 
behandling med 
cytostatika innebär. 
Identifiera  
egenvårdsåtgärder och 
den effekt de har för 
patienterna. 

kvinnor och män, som fått 
minst en 
cytostatikabehandling.  
Metod: Patientdagböcker 
användes för att få svar på 
frågor om biverkningar. 
Svaren utvärderades och 
sammanställdes.  

biverkningar, 
däribland 
smakförändringar och 
att de hade olika 
copingstrategier för att 
hantera detta.  

 
 
Ej godkänd av etisk 
kommitté men har ett 
etiskt resonemang. 
 
 
 
 

Lindley et al. (1999). 
Perception of 
Chemotherapy Side 
Effects – Cancer versus 
Noncancer Patients.  
Cancer Practice,7(2). 

Identifiera och jämföra 
hur deltagarna 
upplever att deras 
livskvalitet 
störs/påverkas av 
biverkningarna av 
cytostatika. En 
jämförelse mellan 
patienter som 
behandlas med 
cytostatika pga cancer 
och friska personer.  

Design: Deskriptiv, 
retrospektiv. 
Population: N=146 med 
cancer och N=224 utan 
cancer, både kvinnor och 
män.  
Metod: Två  
mätinstrument designade 
av artikelförfattarna, 
användes för att bedöma 
upplevelsen av fysiska och 
psykosociala 
biverkningar. 

46% av patienterna 
med cancer upplevde 
smakförändringar och 
35% luktförändringar. 
Detta besvärade dem i 
olika stor utsträckning. 
Smakförändringar 
skattades som den näst 
värsta biverkan och 
luktförändringar som 
den femte värsta.  

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
 

McGreevy et al. (2014). 
Characteristics of taste 
and smell alternations 
reported by patients 
after starting treatment 
for lungcancer. 
Support Care 
Cancer,22. 

Undersöka smak- och 
luktförändringar hos 
patienter vid 
behandling av 
lungcancer. 

Design: Longitudinell 
intervjustudie 
Population:  
N=89, 18år eller äldre. 
Svensktalande. Icke 
tidigare diagnostiserade 
med huvud-halscancer 
eftersom det finns ett 
starkt samband med 
smak- och 
luktförändringar då. 

n=61 upplevde smak- 
och luktförändringar. 
n=31 upplevde symtom 
som påverkade 
förmågan att äta.  
När patienterna skulle 
beskriva 
smakförändringarna 
tog de även upp 
aptitlöshet, tidig 
mättnadskänsla eller 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
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Metod: Datainsamling 
genom strukturerade 
intervjuer med fyra olika 
enkäter användes. 
Resultatet från första 
intervjun redovisas i 
denna studie och utifrån 
svaren delades 
patienterna in i olika 
grupper, smak- och 
luktförändringar och icke-
smak- och 
luktförändringar. De som 
upplevde smak- och 
luktförändringar delades 
sedan in i ytterligare fyra 
grupper. 

illamående. 
 
När patienterna skulle 
beskriva 
luktförändringarna tog 
de även upp 
illamående.  

Rehwaldt et al. (2009). 
Self-Care Strategies to 
Cope With Taste 
Changes After 
Chemotherapy. 
Oncology Nursing 
Forum, 36(2). 

Beskriva faktorer som 
påverkar 
smakförändringar i 
samband med 
cytostatikabehandling 
och undersöka vilka 
egenvårdsstrategier 
patienterna hade för att 
hantera dessa. 

Design: Quasi-
experimentell, pre/post 
design. 
Population:  
N=42 som fått minst två 
cytostatikacykler och 
upplevde smakförändring. 
Patienter med lymfom, 
bröst-, lung- eller 
äggstockscancer. Kunna 
läsa och skriva engelska. 
Metod: Mätinstrumentet 
är uppdelat i två delar. 
Baseras på en tidigare 
studie med 254 patienter 
som genomgick 

Smakförändringar är 
vanligt förekommande 
hos patienter som får 
viss typ av cytostatika. 
Vanligt förekommande 
var att patienterna 
upplevde att maten 
smakade metall, inte 
smakade något alls 
eller smakade bittert. 
Samband kunde ses 
mellan att inte känna 
någon smak alls och 
besvärande 
muntorrhet. Framkom 
att patienter oroade sig 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
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cytostatikabehandling och 
upplevde smakförändring. 
 

för hur de skulle klara 
vardagliga saker såsom 
tex att laga och äta 
mat.  

Rodrigues et al. (2013). 
Quality of life of 
patients with head and 
neck cancer. 
Brazilian Journal of 
Otorhino-laryngology, 
79(1). 
 

Utvärdera livskvaliteten 
hos patienter som 
behandlas för 
skivepitelcancer i 
huvud- halsregionen. 

Design: Prospektiv 
analytisk studie. 
Population:  
N=29, 40år eller äldre 
som hade förmåga att 
förstå frågorna i 
formulären. Ha en 
diagnostiserad 
skivepitelcancer men inte 
varit behandlade pga 
detta tidigare. 
Metod: Patienterna fick 
svara på tre stycken 
frågeformulär vid olika 
tillfällen, före-, under- och 
efter behandlingen. 
Svaren sammanställdes 
och värderades på en 
skala från 0-100. 
 

Det framkom att det 
fanns ett högt 
medelvärde vad det 
gällde fysisk, kognitiv, 
social funktion, 
påverkan på den 
allmänna hälsan, 
minskad social 
funktion under 
behandlingen och en 
signifikant skillnad på 
smak och lukt, 
sväljning, hosta och 
viktminskning. 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
 
Följer de etiska riktlinjer 
som finns för studier 
involverande människor 
uppsatta av National 
Health Centres Ethics in 
Research Committee i 
Brasilien. 

Wickham et al. (1999).  
Taste changes 
experienced by patients 
receiving 
chemotherapy. 
Oncology Nursing 
Forum,26(4). 

Öka kunskapen om och 
förekomst av 
livskvalitetspåverkan i 
samband med 
smakförändring efter 
cytostatikabehandling. 

Design: Cross-sectional, 
deskriptiv  
Population: N=284 
både män och kvinnor 
som genomgått minst 2st 
cytostatikacykler. 
Metod: Patientenkät.  

n=193 upplevde 
smakförändringar. 
Förekomsten av 
smakförändringar var, 
i olika stor 
utsträckning, 
besvärande för de 
flesta av patienterna. 

Kvalitetsgranskning: 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  
 

 


