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Abstrakt 
Bakgrund: Cytostatikabehandling är en vanlig behandlingsform vid bröstcancer hos kvinnor 

och bidrar till flera biverkningar som kan vara svåra att hantera, vilket kan leda till 

försämrad livskvalitet. 

Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av livskvalitet under pågående 

cytostatikabehandling vid bröstcancer. 

Metod: Utifrån befintlig forskning genomfördes en litteraturöversikt med ett förutbestämt 

syfte som grund. Genom systematisk sökning och granskning hittades 13 artiklar som 

analyserades och sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: Tre huvudteman identifierades: 1. Cytostatikabehandlingens biverkningar, 2. 

Påverkan på det vardagliga livet, 3. Sociala förändringar, som alla förknippades med 

kvinnors livskvalitet under pågående cytostatikabehandling vid bröstcancer. 

Diskussion: Håravfall var för många kvinnor en vanlig, men ytterst svår biverkning att 

hantera där konsekvenserna av behandlingens svårigheter kunde leda till ångest eller 

depression. Behandlingen som följd kunde bidra till att kvinnorna inte bara drabbades av 

ångest eller depression utan för många kvinnor var det en bidragande faktor till en 

försämring av sin livskvalitet. 

Slutsats: Livskvalitet hade en negativ inverkan hos kvinnor vid pågående 

cytostatikabehandling på grund av behandlingens biverkningar. Det krävs mer utbildning 

hos allmänsjuksköterskor för att fånga upp behovet hos varje enskild kvinna samt kunna ge 

den bästa möjliga vård och behandling. 

 

 

Nyckelord: Bröstcancer; cytostatikabehandling; livskvalitet; patienters upplevelser  
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1 Introduktion 

Bröstcancer är hos kvinnor den vanligaste cancerformen och innefattar cirka en tredjedel av 

alla cancerdiagnoser som drabbar kvinnor. I Sverige diagnostiseras cirka 8000 kvinnor av 

bröstcancer varje år. Risken för att få bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 år och 

ökar med stigande ålder (Dahllöv, 2016; Socialstyrelsen, 2013). Cytostatika är en vanlig 

behandlingsform vid bröstcancer men kan för patienterna vara väldigt påfrestande då det 

medför en hel del biverkningar (Bayram, Durna & Akin, 2014). Behandlingen kan också ha 

en påverkan på patienters livskvalitet (Petersson & Strang, 2012, s.23). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Cancer innefattar inte bara en specifik sjukdom utan kan involvera olika delar av kroppen. 

Cancertumörer uppstår på grund av att cellerna i kroppen delar samt förökar sig, vilket då 

bildar en tumör. Det finns både godartade samt elakartade cancertumörer som kan påverka 

kroppens funktioner negativt, vilket har stor betydelse i om cancern ska behandlas eller inte 

(Olzon-Schultz, 2017). 

 

Bröstets uppbyggnad består av fett- och bindväv, mjölkkörtlar och körtelgångar som sedan 

leder ut till bröstvårtan. Bröstcancer som uppstår i mjölkgångarna kallas duktal cancer och är 

den vanligaste formen av bröstcancer. En annan typ av bröstcancer som inte är lika vanlig är 

lobulär cancer som utgår från bröstkörtlarna som producerar modersmjölken (Dahllöv, 

2016). Bröstcancer har idag en god prognos och många som drabbas av denna cancerform 

överlever då behandlingen har god effekt om den upptäcks tidigt (Cebeci, Balci-Yangin & 

Tekeli, 2012). Enligt Socialstyrelsen och Cancerfondens statistik från 2011 så var 

överlevnaden under en tioårs period 83,5 procent och 90 procent under en femårs period 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.2 Cytostatikabehandling 

Cytostatika används vid olika cancersjukdomar vilket är ett samlingsnamn för en större 

grupp läkemedel och används främst för att döda och bekämpa cancerceller genom att 
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förhindra att de förökar sig. Cytostatika skadar inte bara de sjuka cellerna i kroppen utan 

också de friska vilket leder till en hel del biverkningar som är väldigt påfrestande och 

påverkar patienternas sociala, emotionella samt fysiska hälsa (Bayram et al., 2014; Clercq, 

2016). De vanligaste biverkningarna som behandlingen medför är trötthet, ångest, 

illamående, kräkningar, depression, aptitlöshet, torra slemhinnor samt håravfall. Detta 

medför en stor stress hos patienterna och påverkar deras livskvalitet. Självkänslan, 

självförtroendet samt självbilden förändras och patienterna upplever det som att sjukdomen 

tar över deras liv (Bayram et al., 2014; Akgun-Sahin & Tan, 2016; Frith, Harcourt & Fussell, 

2007). 

 

Fatigue är vanligt hos personer med cancer som genomgår cytostatikabehandling och 

upplevs av många vara den mest påfrestande biverkningen. Fatigue kan förklaras som 

extrem trötthet, vilket kan definieras som orkeslöshet, svaghet och utmattning. Denna typ av 

trötthet pågår under lång tid och går inte att sova eller vila bort vilket kan skapa irritation 

och ångest (Johansson, Svensson & Axelsson, 2005; Ahlberg, 2012, s.232-233). 

  

2.3 Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet är ett ord som under lång tid har använts för att mäta välbefinnandet 

och ett sätt att beskriva människors liv. Livskvalitet används även inom hälso- och sjukvård 

och definierar ett gott liv vilket innebär sin egen uppfattning av vad som är värdefullt 

(Birkler, 2012, s.92-93). Begreppet livskvalitet har en varierande innebörd för varje enskild 

individ och det är upp till personen själv att avgöra vad de associerar sin livskvalitet med. 

För många anses det att god livskvalitet är förknippad med att leva sitt liv utan sjukdom, 

dock kan en individ med sjukdom även uppleva god och fullt så bra livskvalitet som vem 

som helst samt på egen hand skapa sitt egna goda liv. Livskvalitet delas in i två olika delar, 

den subjektiva och den objektiva. Den subjektiva delen innefattar patientens behov, känslor 

samt en koppling till det psykiska måendet. I den objektiva delen ingår det kroppsliga samt 

det fysiska måendet (Birkler, 2012, s.100-102). 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienter till bibehållen livskvalitet genom att 

informera samt tala öppet om situation, problem och lidande som patienten upplever. Vilket 
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kan leda till att patientens välbefinnande samt upplevelsen av ökad livskvalitet förbättras 

(Birkler, 2012, s.102). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Att vara patient innebär att vara i kontakt med hälso- och sjukvården om behov av 

behandling krävs vid sjukdom eller lidande (Nationalencyklopedin [NE], u.å.) I svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att ”den 

legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder 

människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera 

hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande 

och livskvalitet fram till döden” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Som sjuksköterska är 

det viktigt att lära känna patienten för att uppmärksamma dennes behov samt att vårdandet 

ska vara individanpassat beroende på patientens livssituation. Det är viktigt att som 

sjuksköterska försöka skapa en helhetsbild om vilka behov patienten har. Det är inte alltid 

självklart att patienten talar om hur de mår eller känner sig, därför är det viktigt som 

sjuksköterska att kunna tolka allt som patienten visar och uttrycker sig (Berg, 2014, s.146-

147). En viktig del inför och under behandlingen är sjuksköterskans roll att informera och 

utbilda patienten om vanliga biverkningar samt hur de kan hantera dessa. Sjuksköterskan 

bör förstå cytostatikabehandlingens inverkan på patientens liv för att bättre kunna stötta och 

minska stressen kring behandlingens påfrestningar (Akgun-Sahin & Tan, 2016). 

 

2.5 Omvårdnadsteori – Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee beskriver att sjuksköterskan har en central uppgift i att bota, hjälpa eller 

förhindra sjukdom. Det är viktigt att patient och sjuksköterska bemöter varandra som unika 

individer och inte som patient och vårdare för att upprätthålla en så god relation som möjligt 

(Travelbee, 1971, s.119, 157). Att bibehålla samt skapa en stark relation mellan sjuksköterska 

och patient resulterar i att patienten känner förtroende att dela sina problem eller svårigheter 

med sjuksköterskan. Detta kan resultera i att patienter som tidigare inte velat be om hjälp nu 

vågar detta (Travelbee, 1971, s.132-133). Det krävs betydligt mer förståelse och kunskap för 

att kunna stötta en patient i kris än att utföra praktiska handlingar (Travelbee, 1971, s.1). 
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Det är viktigt som sjuksköterska att vårda hela personen, det vill säga att inte bara bota 

sjukdom och smärta utan även stötta patienten genom hela vårdprocessen för att uppnå 

optimal hälsa (Travelbee, 1971, s.40). Definitionen av hälsa ur ett patientperspektiv är 

individuellt och innefattar psykisk, fysisk och emotionellt tillstånd (Travelbee, 1971, s.9). Den 

individuella smärtan påverkar inte bara en persons fysiska mående utan även det psykiska, 

vilket medför att om smärtan uttrycker sig i en särskild kroppsdel så påverkar det hela 

personen och inte bara den specifika kroppsdelen (Travelbee, 1971, s.73). 

 

2.6 Problemformulering 

På grund av bristande kunskap kring patienters upplevelser vid cytostatikabehandling kan 

det leda till ökad oro och sämre livskvalitet hos patienterna. Många allmänsjuksköterskor 

har rapporterats känna motstånd till att vårda patienter med cancer (Cebeci et al., 2012). För 

att upprätthålla god omvårdnad samt att fånga upp patienternas behov och känslor kring 

behandlingen krävs kunskap i form av god förståelse, ett gott bemötande samt förmågan att 

kunna ge anpassad rådgivning till patienter (Cebeci et al., 2012). 

 

3 Syfte 

Att undersöka patienters upplevelse av livskvalitet under pågående cytostatikabehandling 

vid bröstcancer. 

 

4 Metod 

4.1 Design 

Detta är en litteraturöversikt vilket innebär att utifrån ett valt ämnesområde använda redan 

befintlig forskning. Resultat från tidigare forskning granskas, analyseras och sammanställs 

vilket skapar ett helhetsperspektiv över valt ämnesområde (Friberg, 2012, s.133-135). 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

I det vetenskapliga arbetet har kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer och är under 

pågående cytostatikabehandling inkluderats samt artiklar på svenska eller engelska. 

Vetenskapliga och publicerade artiklar som inte är äldre än tio år har även de inkluderats då 
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det var av intresse att undersöka nyare forskning. Därmed har män samt kvinnor som har 

avslutat sin cytostatikabehandling och genom vården blivit friskförklarade exkluderats. 

 

4.3 Litteratursökning 

Sökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl där sökord valdes ut som var 

kopplat till syftet. Vid sökningar i Cinahl användes headings samt fritextord och i PubMed 

användes MeSH-termer för att hitta relevanta artiklar. För att undvika ett stort antal träffar 

användes valda sökord samt de olika avgränsningarna för att fånga upp de artiklar som var 

mest ändamålsenliga för syftet (se bilaga 1). Under sökningarna gjordes också 

sekundärsökningar genom att aktivt söka i de utvalda artiklarnas referenslista där en artikel 

togs fram till resultatet.  

 

4.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Först kontrollerades de funna artiklarnas titel, därefter valdes artiklar ut och abstraktet 

granskades för att bestämma artikelns relevans till ämnet. Då relevanta artiklar valts ut 

kontrollerades dessa i Ulrichsweb för att se om artiklarna hade en vetenskaplig grund, med 

detta menas att artikeln ska vara publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift. Därefter då 

de funna artiklarna var kontrollerade och verkade stämma överens med syftet gjordes en 

närmare kontroll på relevansen genom att läsa igenom artiklarna överskådligt för att se om 

dem var användbara. Vid sökningarna valdes 18 stycken artiklar ut som stämde överens 

med valt ämnesområde varav en av artiklarna valdes ut vid sekundärsökningen. Av dessa 18 

artiklar var det 13 stycken som stämde överens med valt syfte och som valdes ut till 

kvalitetsgranskningen (se bilaga 2). Av de resterande fem artiklar var det två stycken som 

inte passade in på valt ämne och exkluderades helt. 

 

För att bedöma om artiklarna höll en låg, medel eller hög kvalitetsnivå kvalitetsgranskades 

artiklarna med en färdigställd mall ur Carlsson och Eiman (2003). (Se bilaga 3 & 4). 

Bedömningsmallen bestod av poängsättning från 0–3 där 0 är låg kvalitet och 3 är av hög 

kvalitet. Bedömningsmallen finns i två olika varianter beroende på om artiklarna är 

kvalitativa eller kvantitativa, då upplägget är av samma karaktär där vissa delar skiljer sig åt. 

De artiklar med mixad metod kvalitetsgranskades med hjälp av den kvantitativa 
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bedömningsmallen. För att överensstämma med föreliggande studies syfte modifierades 

granskningsmallen då det i originalet finns en rubrik som heter ”Patienter med 

lungcancerdiagnos”. Originalrubriken ersattes istället med ”Patienter med bröstcancer” för 

att stämma överens med studiens syfte. Artiklarnas olika huvuddelar såsom abstrakt, 

introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion samt slutsatser granskades och poängsattes 

utifrån artiklarnas innebörd. Poängen räknades ihop och omvandlades till procent där 

procentsatsen delades in i tre grader, där grad ett innefattade över 80 procent vilket var 

högsta kvalitet, grad två 70–79 procent var av medel kvalitet och grad tre under 69 procent 

vilket motsvarade låg kvalitet. Artiklarna som kvalitetsgranskades bedömdes till medel 

respektive hög kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen valdes 13 artiklar ut som höll en hög 

eller medel kvalitetsnivå och som sedan inkluderades i resultatet. 

 

4.5 Analys 

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en inblick i vad varje enskild artikel 

handlade om. Därefter identifierades artiklarnas huvuddelar och tre huvudteman valdes ut. 

Varje huvudtema blev tilldelad en varsin färg, färgpennor användes för att stryka över de 

mest relevanta fynden ur varje tema med respektive färg. Resultatets huvudteman jämfördes 

med varandra för att kontrollera skillnader och likheter mellan de olika artiklarna, utifrån 

detta gjordes en sammanställning som blev grunden till resultatet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Enligt Polit och Beck beskrivs etiska överväganden som en utmaning vilket innebär att 

konflikter ibland kan uppstå mellan de etiska kraven och önskan att producera noggranna 

bevis. De menar på att forskarna måste säkerställa deltagarnas behov samt att deras 

rättigheter skyddas (Polit & Beck, 2012, s.150). Belmontrapporten är baserad på tre 

huvudprinciper: Skyldigheter att göra gott, människors lika värde och rättvis behandling. 

Dessa principer är till för att förebygga, minimera samt undvika skada i studier där 

människor deltar. Forskarna har en skyldighet att se till att deltagarna inte känner sig 

obekväma under studieperioden. Forskarna måste vara beredda på att när som helst avbryta 

sin studie om det finns minsta misstanke om att det kan leda till skada, dåligt mående eller 

död hos deltagarna (Polit & Beck, 2012, s.152-153). Föreliggande litteraturöversikt har 
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inkluderat de artiklar som är etiskt godkända och knyter an till de etiska aspekterna som 

Polit och Beck beskriver samt att resultatet har sammanställts på ett så korrekt sätt som 

möjligt. 

 

5 Resultat 

Efter granskningen av artiklarnas resultat valdes tre huvudteman ut: Cytostatikabehandlingens 

biverkningar, påverkan på det vardagliga livet och sociala förändringar. Till resultatet användes 

sammanlagt 13 artiklar med olika typer av design, fem kvantitativa, fyra kvalitativa och fyra 

mixade. 

 

Kvinnor med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling utsätts för ett flertal olika 

biverkningar vilket påverkar dem psykisk såväl som fysiskt. Detta hade en stor inverkan på 

kvinnors livskvalitet då de inte längre hade samma förutsättningar eller förmåga att klara av 

de tidigare och för dem enkla vardagsrutiner (Mata-Tiezzi et al., 2017). För att kunna hantera 

behandlingens olika påfrestningar var det viktigt med stöd från omgivningen då kvinnornas 

liv förändrades och omständigheterna såg annorlunda ut (Kuo, Liang, Tsay, Wang & Cheng, 

2015). 

 

5.1 Cytostatikabehandlingens biverkningar 

Vid pågående cytostatikabehandling var det vanligt att kvinnorna drabbades av en rad olika 

biverkningar. I ett flertal studier visade resultatet på att de vanligaste biverkningarna som 

kvinnorna upplevde var fatigue, smärta, illamående och kräkning vilket var de svåraste och 

mest påfrestande biverkningarna under behandlingen (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 

2011; Safaee, Moghimi-Dehkordi, Zeighami, Tabatabaee & Pourhoseingholi, 2008; Kuo et al., 

2015; So et al., 2009; Browall et al., 2008). I en kvantitativ studie gjord av Liu et al. (2008) 

visade resultatet på att 63 procent (n=76) av kvinnorna kände ökad fatigue och 66 procent 

upplevde sämre sömnkvalitet under cytostatikabehandlingen vilket även Safaee et al. (2008) 

och Kuo et al. (2015) bekräftade i sina studier. Kvinnor som upplevde minskad sömnkvalitet 

under behandlingen fick en mer negativ inställning samt ökad oro jämfört med dem som 

hade god sömn. Vid ett bra sömnmönster minskade behandlingens biverkningar vilket ledde 

till hoppfullhet och en mer positiv inställning till framtiden (Ratcliff, Lam, Arun, Valero & 
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Cohen, 2014).  

 

En annan vanlig biverkning som drabbade många kvinnor som behandlades med cytostatika 

var håravfall. Många kvinnor upplevde detta som svårt att hantera då håret var en stor del i 

deras identitet och att de ofta oroade sig över sitt utseende (Nizamli et al., 2011; Kuo et al., 

2015). Enligt Richardson, Wang, Hartzema och Wagner (2007) kunde ett samband ses mellan 

håravfall och tidigt avbrytande av behandlingen. Kvinnor som rapporterats ha mindre 

håravfall var mer benägna att avbryta behandlingen tidigt än de kvinnor som hade kraftigt 

håravfall. Hälften av kvinnorna som avbröt sin cytostatikabehandling hade inget till måttligt 

håravfall (Richardson et al., 2007). 

 

Andra biverkningar som många kvinnor upplevde var förstoppning, torr hud, spruckna 

naglar, ömma muskler, inflammation i slemhinnor, minnesbortfall, värmevallningar samt 

domningar som yttrade sig främst i händerna (Kuo et al., 2015). I en kvalitativ studie gjord 

av Komatsu, Yagasaki, Yamauchi och Yamauchi (2016) visade resultatet på att 

biverkningarna begränsade kvinnorna i deras dagliga liv och de upplevde en känsla av 

förlorad kontroll. En kvinna i studien beskrev; ”I have various side effects, but I think I´d 

better be positive because tomorrow is coming”. 

 

5.2 Påverkan på det vardagliga livet 

Resultatet visade på att kvinnors livskvalitet vid pågående cytostatikabehandling minskade 

samt att den fysiska, psykiska, sociala och kognitiva hälsan påverkades negativt (Browall et 

al., 2008; Akin, Can, Durna & Aydiner, 2008). Akin et al. (2008) menade på att självkänslan 

hos kvinnorna under pågående cytostatikabehandling påverkades negativt i måttlig grad 

och den psykiska hälsan var mest påtaglig i början av behandlingen. Behandlingens 

biverkningar så som fatigue, illamående, kräkning, smärta, dyspné, sömnlöshet, 

förstoppning, ångest, depression samt de som inte fick tillräckligt med socialt stöd hade en 

ökad risk i att drabbas av sämre livskvalitet än de som hade färre biverkningar och socialt 

stöd (So et al., 2009; Safaee et al., 2008). Enligt So et al. (2010) var ångest samt depression 

vanligt vid cytostatikabehandling och visades vara en bidragande faktor till minskad 

livskvalitet. Resultatet i studien visade att 41,5 procent (n=218) av kvinnorna led av 
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depression, 26,9 procent led av ångest och 19,2 procent led av både ångest och depression. 

Kvinnorna som drabbades av depression upplevde en sämre livskvalitet än de som led av 

ångest (So et al., 2010). I en studie gjord av So et al. (2009) visade resultatet på att endast två 

procent (n=215) av kvinnorna drabbades av ångest och tre procent av depression. 

 

Richardson et al. (2007) beskrev att kvinnorna som upplevde värre biverkningar samt en 

sämre hälsorelaterad livskvalitet i början och under sin behandling löpte större risk att tidigt 

avbryta sin behandling utan att fullfölja den. I studien gjord av Akin et al. (2008) visade 

resultatet dock på att kvinnor med lägre livskvalitet under behandlingen hade en mer positiv 

attityd samt blev mer motiverade till att hitta alternativa strategier att hantera sin stress på. 

För att skapa bättre förutsättningar för en ökad livskvalitet under behandlingen så var en 

bättre emotionell funktion samt mindre smärta en viktig faktor (Browall et al., 2008). 

 

5.3 Sociala förändringar 

Kvinnors fysiska förändringar så som håravfall, trötthet, blekhet, dåligt mående samt 

viktnedgång under cytostatikabehandlingen, var den typiska bilden som många människor 

förknippade med cancer (Harcourt & Frith, 2008). I studien beskrev de att redan innan 

behandlingen hade startat så upplevde många kvinnor att biverkningarna skulle identifiera 

dem som ”personen med cancer” samt att deras diagnos inte länge gick att dölja. Enligt 

Harcourt och Frith (2008) visade resultatet på att för det flesta kvinnorna var det en negativ 

upplevelse att bli sedd som en person med cancer. En kvinna i studien beskrev; ”They make 

judgements. They look at you and you judge a book by its cover, and I just, my cover´s going 

to be different”. Studiens resultat visade på att trots fysiska förändringar så upplevde 

kvinnorna att de var samma person som innan behandlingen och ville därför bli bemötta 

som individer och inte förknippade med cancern (Harcourt & Frith, 2008). 

 

Effekten av cytostatikabehandlingen hade en social påverkan då många kvinnor blev 

isolerade i hemmet på grund av deras bild på hur samhället ser på kvinnor med bröstcancer. 

Många patienter stannade hellre hemma på grund av andra människors okunskap och 

rädsla för begreppet cancer då de ville bli behandlade som en individ (Nizamli et al., 2011; 

Harcourt & Frith, 2008). I en studie av Kuo et al. (2015) visade resultatet på att ett flertal av 
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kvinnorna inte kände någon glädje av att befinna sig i sociala sammanhang utan ville hellre 

spendera tiden med familjen i hemmet eller genom lättare utomhusaktiviteter. För andra 

kvinnor i studien kändes det viktigt att bevara sitt sociala behov samt undvika social 

isolering. Enligt Nizamli et al. (2011) och Komatsu et al. (2016) visade resultatet på att 

negativa känslor, ångest och känslan av förlorad kontroll var vanliga psykiska biverkningar 

vid cytostatikabehandling vilket medförde minskad självständighet. Många kvinnor 

upplevde mer ångest över behandlingen än cancerdiagnosen i sig. Mata-Tiezzi et al. (2017) 

beskrev i sin studie att kvinnor som fick cytostatikabehandling samt hade nedsatt fysisk 

förmåga löpte en större risk i att drabbas av ångest och depression jämfört med de kvinnor 

som inte fick cytostatikabehandling. 

 

Kvinnorna upplevde inte bara emotionella och fysiska förändringar relaterat till cancern 

utan fick också genomgå förändringar i sin självkänsla (Harcourt & Frith, 2008). De 

kroppsliga förändringarna så som håravfall gjorde kvinnorna obekväma och många ville inte 

visa sig bland folk utan peruk eller sjal för att inte skapa oro hos andra. En del kvinnor kände 

sig mindre attraktiva på grund av de fysiska förändringarna vilket hade en negativ inverkan 

på självförtroendet samt påverkade relationen med deras partner (Harcourt & Frith, 2008). I 

studien av Harcourt och Frith (2008) beskrev en kvinna att hon kände sig väldigt ful och 

oattraktiv vilket gjorde att hon inte lät sin man komma nära henne. Hennes man sade till 

henne gång på gång ”but you´re beautiful. I love you, you´ve got no hair, so what?”. 

 

Alla kvinnor upplevde det inte som något negativt att vistas bland folk utan när de trotsade 

sina rädslor så upptäckte de att människor runt omkring inte stirrade eller brydde sig om 

kvinnornas utseende vilket stärkte deras självförtroende och de kände sig som en i mängden 

(Nizamli et al., 2011; Harcourt & Frith, 2008). För kvinnor vid pågående 

cytostatikabehandling var det viktigt att utföra dagliga uppgifter trots att de mådde dåligt 

och deras funktion var begränsad. Många kvinnor upplevde känslan av hopplöshet och ett 

stort behov av stöd från omgivningen. Det största stödet som kvinnorna fick kom från familj, 

vänner och kollegor (Kuo et al., 2015; Komatsu et al., 2016). 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Inför denna litteraturöversikt fanns en tydlig bild från början om vad artiklarna skulle 

handla om, därför gjordes avgränsningar för att artikelsökningarna skulle bli mer 

begränsade och urvalet inte så stort. Då denna litteraturöversikt var inriktad på att 

undersöka endast kvinnor som är under pågående cytostatikabehandling, så exkluderades 

därför kvinnor som blivit friskförklarade. Män med bröstcancer exkluderades, då det inte 

finns så mycket forskning kring bröstcancer hos män samt att bröstcancer är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor. Om män inkluderats i studien hade sjukdomsbilden kunnat se 

annorlunda ut då bröstcancer är mindre vanligt hos män och att de eventuellt upplever sin 

sjukdom samt behandling annorlunda jämfört med kvinnor. Anledningen till att 

friskförklarade kvinnor exkluderats i studien var för att kvinnorna inte ansågs kunna delge 

en helt korrekt känsla av hur behandlingen egentligen upplevdes eftersom många i 

efterhand kunde förfina eller förvärra det de varit med om. En annan faktor var att 

studiernas deltagare skulle vara under samma process och ha samma förutsättningar, det vill 

säga att kvinnorna som deltog skulle i behandlingsskedet befinna sig i samma fas. Däremot 

hade de kvinnor som friskförklarats kunnat ge en mer övergripande bild av hela 

behandlingens förlopp då de inte längre var under behandling, vilket i sin tur hade kunnat 

ge resultatet en annan vändning. Med detta menas att det hade varit en intressant aspekt att 

inkludera de kvinnor som redan fullföljt sin behandling och genom vården blivit 

friskförklarade, då resultatet eventuellt hade kunnat visa en mer helhet över kvinnornas 

situation och upplevelse. 

 

För att hitta relevanta artiklar till resultatet genomfördes sökningarna i PubMed och Cinahl 

då dessa databaser verkade passande för valt ämne då de inriktar sig på medicinsk 

behandling samt omvårdnad (Polit & Beck, 2012, s.100). Då syftet var att undersöka 

upplevelser hos patienter var tanken från början att hitta fler kvalitativa artiklar då de 

beskriver upplevelser på ett mer personligt plan. Detta hade kunnat ses som en nackdel i 

arbetet då sökningarna gav övervägande kvantitativa artiklar som troligtvis berodde på att 

sökordet livskvalitet användes vid artikelsökningen. Genom att använda livskvalitet som ett 

sökord kan detta i sig ge mycket statistiska resultat då livskvalitet ofta uppmättes med hjälp 



12 
 

av ett mätinstrument. Om sökordet livskvalitet istället ersattes med livsvärde hade det 

kanske gett en ökning av antalet kvalitativa artiklar. Efter ett flertal artikelsökningar gjordes 

sekundärsökningar. Detta för att komplettera och utöka antalet relevanta artiklar till denna 

litteraturstudie. Att utföra sekundärsökningar som ett komplement var ett bra sätt att hitta 

artiklar som var mer specifikt anpassade till det valda ämnesområdet. 

 

De artiklar som valdes ut efter artikelsökningarna lästes igenom mer grundligt för att avgöra 

om de motsvarade syftet och därför kunde användas i resultatet. Detta ledde till att tidigt 

kunna urskilja vilka artiklar som var användbara eller som inte stämde överens till valt 

ämnesområde och syfte, vilket gynnade trovärdigheten i arbetet. Tre artiklar motsvarade inte 

syftet helt men stämde in på valt ämne och kunde därför användas i bakgrund eller 

diskussion. Vid kvalitetsgranskningen användes Carlsson och Eiman (2003) 

kvalitetsgranskningsmall för att kontrollera artiklarnas kvalitet. Anledningen till varför 

denna kvalitetsgranskningsmall valdes, berodde främst på att mallen var välstrukturerad, på 

det viset att artiklarnas delar analyserades såsom abstrakt, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsatser genom en förbestämd poängsättning. 

Poängsättningsmetoden var lättförståelig och sågs som en styrka i arbetet samt gav enkelhet 

i uträkningen som gjorde det lättare att bedöma om artiklarna höll den kvalitet som 

efterfrågades, det vill säga av medel eller hög nivå, vilket var det som kvävdes för att 

användas i resultatet. En nackdel med kvalitetsgranskningsmallen som dök upp var, trots att 

en artikel verkade hålla en hög nivå så kunde poängen säga det motsatta då vissa delar drog 

ner poängen så artikeln fick en lägre kvalitetsnivå. Kvalitetsgranskningsmallen var trots 

detta över förväntan en användbar mall då den var tydlig, konkret och passade 

litteraturstudien. 

 

I analysen användes en induktiv analysmetod trots att det var ett flertal kvantitativa artiklar 

i litteraturstudien. Detta syftade i att undersöka patienters upplevelser då ingen förbestämd 

teori fanns vilket krävs vid en deduktiv analysmetod (Polit & Beck, 2012, s.86). Vid analysen 

av resultatet användes färgpennor vilket var mycket användbart och upplevdes strukturerat 

samt att risken eller möjligheten att missa viktiga delar från resultatet minskade. Efter att det 

mest väsentliga hade plockats ut ur resultatet samt antecknats i ett dokument så var det 
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lättare att jämföra artiklarna mellan varandra och sammanställningen av resultatet 

underlättades, vilket sågs som en styrka i analysprocessen. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande resultat visade det på att många kvinnor med bröstcancer associerade 

cytostatikabehandlingen med ett flertal biverkningar. Den vanligaste biverkningen som 

kvinnorna upplevde var håravfall, vilket för många upplevdes som en negativ förändring av 

sin identitet. I samband med den kroppsliga förändringen såsom håravfall, kunde många 

drabbas av ångest eller depression vilket var en vanlig psykisk biverkning vid 

cytostatikabehandling. Behandlingens olika påfrestningar påverkade kvinnors livskvalitet på 

flera sätt och upplevdes individuellt. 

 

Att drabbas av cancer samt förknippas med en sjukdom på det sättet att håret faller av och 

att andra kan se dig sjuk var för många en biverkning som upplevdes svår att hantera vilket 

kunde leda till svårigheter i sitt vardagliga liv. Detta kan även styrkas då håravfall enligt 

Lôbo, Fernandes, Almeida, Lima-Carvalho och Sawada (2014) var den mest påfrestande 

biverkningen hos kvinnor som fick cytostatikabehandling. I resultatet beskrev många 

kvinnor att håret ofta blev förknippat med deras personlighet och att andra människor inte 

kände igen dem längre. De upplevde därför att en del av sin identitet försvann i samband 

med håravfallet. Enligt Hansen (2007) var det för många kvinnor en stor förlust att tappa 

håret och de upplevde att kvinnligheten försvann, vilket gjorde att de kände sig mindre 

attraktiva och valde därför att stanna hemma då de inte ville visa sig för omgivningen. 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade på att i och med att håret försvann så gick det inte 

längre att dölja sin sjukdom, utan den blev mer synlig för omgivningen på så sätt att andra 

människor såg håravfallet och kopplade detta till cancern. För många kvinnor var detta 

jobbigt då de inte ville oroa andra människor och att de ville bli bemötta på samma sätt som 

innan cancern. 

 

På grund av skammen och rädslan av hur andra människor skulle bemöta dem, kände 

många att de ville dölja sitt förändrade utseende genom att använda sjal eller peruk vid 

sociala sammanhang för att på så sätt undvika obehag hos omgivningen. Hansen (2007) 



14 
 

beskrev att kvinnor upplevde det som viktigt att använda peruk för att kunna känna sig 

bekväma bland andra människor, främst för sin egen och andras skull. Eftersom det fanns en 

viss rädsla hos kvinnorna i att bemöta människor på grund av osäkerheten om hur andra 

runt omkring skulle reagera, så undvek eller uteslöt de offentliga platser. I resultatet 

framkom det från en studie att en del kvinnor inte upplevde det som påfrestande att vistas i 

sociala sammanhang, utan såg det istället som något positivt. Självförtroendet stärktes 

genom att träffa andra människor då de märkte att det inte var någon som reagerade 

negativt eller oroligt utan bemötte dessa kvinnor som vem som helst och inte som en person 

med cancer. För många kvinnor var det en viktig faktor att kunna behålla sin identitet och 

värdighet. 

 

De kroppsliga förändringarna som behandlingen medförde, framförallt håravfall påverkade 

många kvinnors psykiska mående. Självkänslan och självförtroendet försämrades på grund 

av den negativa självbilden, vilket innebar att kvinnorna kände sig fula och oattraktiva. 

Enligt Travelbee kan fysisk påfrestning eller smärta även drabba människans psykiska 

mående trots att det bara är en enskild kroppsdel som drabbas så påverkas hela människan 

(Travelbee, 1971, s.73). Kroppsliga förändringar eller förändrat utseende var väldigt 

skrämmande för flera kvinnor vilket också oroade många redan innan behandlingen startat. 

 

En intressant aspekt som framkom i resultatet enligt en studie var att kvinnor som tappade 

mindre eller inget hår under sin behandling kände en stark vilja att avsluta sin behandling 

tidigt. Detta var intressant på så sätt att i de andra studierna så motsattes detta då deras 

resultat visade på att kvinnor upplevde en stor påfrestning i att förlora en stor del av sitt hår, 

vilket också visades vara den mest påfrestande biverkningen. Trots de svåra biverkningarna 

så fullföljde dessa kvinnor mest troligt sin behandling. Anledningen till att kvinnor som 

tappade lite eller inget hår var mer benägna att avsluta sin behandling kan bero på en mer 

upplevd rädsla i att bli sjuka av cytostatikabehandlingen. Medan de som tappade mycket 

eller allt hår istället kände hopplöshet då biverkningarna redan var så svåra samt att 

håravfallet blivit så konkret och synligt. Detta kanske gjorde att kvinnorna i slutändan 

upplevde biverkningarna så svåra att de istället lika gärna kunde fullfölja behandlingen då 

det redan var en så stor påfrestning. 
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Att drabbas av håravfall är inte den enda fysiska biverkningen utan det tillkommer ofta ett 

flertal till som bidrar till psykiska påfrestningar. Resultatet visade på att en stor del av de 

kvinnor som fick cytostatikabehandling ofta drabbades av ångest eller depression. Vilket 

också kunde ses i Lôbo et al. (2014) studie där kvinnorna upplevde sina psykiska 

påfrestningar som ett samband mellan sin ångest och depression. Att få beskedet om cancer 

och genomgå en cancerbehandling visades i denna litteraturöversikt vara väldigt svårt, 

vilket för många ledde till att de psykiska besvären samt självkänslan försämrades hos 

kvinnorna. Självkänslan visades ha en negativ påverkan, främst under behandlingens början 

som kan ses vara den mest kritiska delen i behandlingen där många kvinnor står inför en 

livsomvändande prövning. Att drabbas av cancer och få sin diagnos var kanske inte den 

svåraste delen för kvinnorna, utan det svåra var att fullfölja eller genomgå 

cytostatikabehandlingen samt utstå de biverkningar som behandlingen medförde. 

 

Det kroppsliga och fysiska påverkade kvinnorna vilket medförde att de allt lättare kunde 

drabbas av ångest eller depression, det kunde vara allt från att de inte orkade handla mat, ta 

hand om sina barn, sköta hushållet eller umgås socialt. Många kvinnor kände sig svaga, 

utsatta och bad ofta föräldrar eller sin partner om hjälp då orken inte längre fanns och risken 

att drabbas av ångest eller depression var stor. Efter genomgång av artiklarnas resultat 

framkom det tydligt att det var vanligt att drabbas av ångest eller depression under 

pågående cytostatikabehandling. Däremot framkom en motsägelse där endast en av 

resultatets studier menade på att ångest eller depression inte alls var en vanlig följd av 

biverkningarna vid pågående behandling. En viktig del i att det kan vara så stora skillnader i 

resultatet på just denna punkt kan bero på kvinnors tillgång till stöd från omgivningen. 

Travelbee menar på att det är viktigt med stöd under hela sjukdomsprocessen och att 

vårdpersonalen måste se till att hela människan får det stöd den behöver och inte endast 

vårdar en specifik kroppsdel eller sjukdom (Travelbee, 1971, s.40). De kvinnor som får 

mindre stöd av andra kan ha en större risk i att drabbas av ångest eller depression jämfört 

med de som har mer stöd från omgivningen. I resultatet framgick det tydligt att de kvinnor 

som upplevde svårare biverkningar och som fick sämre stöd från omgivningen hade en 

större risk att få lägre livskvalitet. 
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De fysiska biverkningarna som cytostatikabehandlingen medförde var väldigt påfrestande 

för kvinnorna, vilket påverkade deras vardagliga liv till att inte kunna fortsätta med vissa 

dagliga rutiner som tidigare. Att inte längre orka göra samma saker som tidigare, att känna 

sig begränsad eller otillräcklig var för många väldigt psykiskt påfrestande. På grund av de 

olika biverkningarna som behandlingen medförde, upplevde många kvinnor att deras 

livskvalitet minskade. Petersson och Strang beskriver att livskvalitet kan uppfattas på 

varierande sätt, där sjukdom samt biverkningar kan tolkas olika hos patienterna då det är 

individuellt hur livskvalitet uppfattas och uttrycks (Petersson & Strang, 2012, s.23). 

 

Resultatet visade på att antalet biverkningar spelade en stor roll, vilket hade en inverkan på 

kvinnors livskvalitet. Om kvinnorna erhöll ett flertal biverkningar under behandlingen så 

ökade risken att drabbas av en försämrad livskvalitet. Hade kvinnorna däremot färre 

biverkningar så påverkades inte livskvaliten lika mycket. Detta kan bero på att ju fler 

biverkningar en kvinna drabbas av, desto mer påverkar det deras dagliga liv då orken och 

motivationen till att fortsätta med sina vardagliga rutiner inte längre finns där. Vilket gör att 

de känner sig mer begränsade som då kan leda till försämrad livskvalitet. Detta kan i sin tur 

styrkas med en annan studie, där även de kunde se ett samband mellan minskad livskvalitet 

och förändringar i det dagliga livet (Lôbo et al., 2014). I studien beskrevs det att de olika 

begränsningarna som biverkningarna medförde förändrade kvinnornas livsstil genom att de 

inte längre klarade av de vardagliga sysslorna som tidigare samt även att det sociala 

påverkades (Lôbo et al., 2014). Många kvinnor uttryckte sig på så sätt att de inte längre 

klarade av att jobba eller inte heller orkade träffa sina vänner lika ofta som tidigare, vilket då 

ledde till minskad livskvalitet. Det var viktigt för många att tillbringa tid med familjen i 

hemmet, vilket upplevdes lättare än att umgås i större sammanhang. Detta kan bero på att 

kvinnorna kände en större trygghet med familjen, de behövde inte låtsas må bra för att 

omgivningen skulle känna mindre oro, de behövde inte anstränga sig och vara andra till 

lags. I hemmet kunde de få vara sig själva utan att behöva svara på en massa frågor eller 

bemöta andra människors oroliga blickar. 

 

Då stödet var en viktig beståndsdel i kvinnornas välmående samt hälsa så var det 

betydelsefullt att ha en god relation tillsammans med vårdpersonal och de anhöriga runt 
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omkring sig. Enligt Travelbee är det viktigt att mellan sjuksköterska och patient skapa en 

stark relation, vilket kan leda till ett större förtroende för sjuksköterskan. Detta gör det 

lättare för patienten att dela med sig av de svårigheter eller problem som finns och leder till 

att de vågar be om hjälp (Travelbee, 1971, s.132-133). Genom att uppnå en god relation med 

omgivningen så skapades bättre förutsättningar för att kvinnorna kunde genomföra 

behandlingen på ett så bra sätt som möjligt samt eventuellt med så få biverkningar som 

möjligt. I resultatet beskrivs påfrestningarna av behandlingens biverkningar samt bristen på 

stöd som en bidragande faktor till minskad livskvalitet. Om vårdpersonalen har en större 

vetskap i vad kvinnor som genomgår en cytostatikabehandling känner och vilket behov de 

har så kan en bättre och säkrare vård ges till kvinnorna samt att vissa biverkningar kanske 

kan behandlas tidigare, helt undvikas eller mildras. Enligt Petersson och Strang mäts 

livskvalitet individuellt och finns till för att minimera biverkningar då fokus främst ligger i 

att hitta rätt behandling eller strategier för att minska biverkningarna (Petersson & Strang, 

2012, s.27). Med detta som grund kanske kvinnor som avslutar sin behandling i förväg eller 

som väljer bort att bli behandlade, istället kan fångas upp och motiveras till att fullfölja eller 

genomgå behandlingen. 

 

En intressant del som uppkom var att, enligt resultatet visade det sig att de kvinnor som 

upplevde värre biverkningar samt en sämre livskvalitet under behandlingen valde att inte 

fullfölja sin behandling på grund av biverkningarna eller att det blev för jobbigt psykiskt. 

Däremot upptäcktes det i en studie, att kvinnor med lägre livskvalitet hade en mer positiv 

inställning till behandlingen. De valde istället att motivera sig själva samt hitta alternativa 

sätt att hantera sin stress eller bekymmer på. Detta var otroligt fascinerande då det kanske 

kan tyckas och uppfattas som tvärtom, att kvinnorna istället kunde vända något jobbigt till 

något positivt och att få energi till att klara av det vardagliga livet. Om kvinnorna har 

kapaciteten och motivationen till att istället vända det negativa till något positivt, kan detta 

bidra till att påfrestningarna samt motgångarna de upplever kan underlättas och blir på så 

sätt mer hanterbara. 
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7 Slutsats 

Kvinnor med bröstcancer vid pågående cytostatikabehandling upplevde en rad olika 

biverkningar vilket hade en negativ påverkan på den psykiska samt fysiska hälsan och 

kunde relateras till minskad livskvalitet. Den vanligaste biverkningen som uppdagades 

under cytostatikabehandlingen var håravfall, vilket var en bidragande faktor som påverkade 

kvinnors livskvalitet på olika sätt. Under behandlingen minskade livskvalitén hos kvinnorna 

vilket påverkade dem på så sätt att de upplevde en större begränsning i vardagen samt att 

många kände sig mer isolerade i hemmet då de inte orkade träffa andra människor och vara 

sociala på samma sätt som tidigare. För att säkerställa god omvårdnad krävs det bättre 

kunskap och förståelse från allmänsjuksköterskor, för att lättare kunna förstå vad kvinnorna 

utsätts för samt de påfrestningar som behandlingen ger. Fynden från denna litteraturöversikt 

kan hjälpa allmänsjuksköterskor att bättre kunna förstå vilka olika påfrestningarna som 

kvinnorna utsätts för under behandlingen samt på vilket sätt det påverkar dem. Genom att 

få större förståelse och insikt i behandlingens biverkningar, kan sjuksköterskan stötta 

patienten samt ge en mer individanpassad vård och behandling. För att öka 

allmänsjuksköterskans kunskaper kring behandlingens biverkningar och hur det påverkar 

kvinnorna krävs mer utbildning av de olika biverkningarna och på vilket sätt det påverkar 

kvinnorna. Genom utbildning av allmänsjuksköterskor kring behandlingens biverkningar, 

kan de lättare förstå vad kvinnorna går igenom samt även försöka lindra lidandet och hitta 

sätt som kan hjälpa dem till en bättre och mer bibehållen livskvalitet. Vidare forskning kring 

detta ämne skulle kunna vara att genomföra flera kvalitativa studier där fokus ligger på 

kvinnors upplevda erfarenheter av livskvalitet vid pågående cytostatikabehandling. 
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Bilaga 1. Översikt av artikelsökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1* Urval 2** Urval 3*** Urval 4**** 

Cinahl 

170905 

 

( (MH "Breast Neoplasms") OR 

(MH "Chemotherapy, Cancer") 

OR (MH "Chemotherapy, 

Adjuvant") ) AND experienc* 

AND "undergoing 

chemotherapy" 

2007–2017 

English 

Female 

40 34 10 2 1 

Cinahl 

170905 

(MH "Breast Neoplasms") AND 

(MH "Quality of Life") AND 

(MH "Chemotherapy, Cancer") 

2007–2017 

English 

Female 

73 65 14 5 4 

PubMed 

170905 

(("Quality of Life"[Mesh]) AND 

"Chemotherapy, 

Adjuvant"[Mesh]) AND "Breast 

Neoplasms/drug 

therapy"[Mesh] AND experienc* 

10 years 

English 

Female 

32 25 5 2 1 

Cinahl 

170905 

breast cancer AND quality of 

life AND chemotherapy AND ( 

patients experiences or 

perceptions or feelings ) 

2007–2017 

English 

Female 

73 

 

50 12 3 2 

Cinahl 

170905 

chemotherapy treatment AND ( 

quality of life or well being or 

well-being ) AND breast 

neoplasms AND ( patients 

experiences or perceptions or 

feelings ) 

2007–2017 

English 

Female 

61 40 8 2 1 

Cinahl 

170906 

(MH "Breast Neoplasms") AND 

(MH "Chemotherapy, 

Cancer/AE") AND experience* 

2007–2017 

English 

Female 

45 32 7 3 3 

170910 Sekundärsökning      1 

*Urval 1: Läste artikelns titel 

**Urval 2: Läste artikelns abstrakt  

***Urval 3: Läste hela artikeln 

****Urval 4: Relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalité på vald artikel 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskning av artiklar till resultatet 

Författare 

Land 

Årtal 

Studiens syfte Design, ansats, 

intervention 

Deltagare 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiens 

kvalité 

Akin, S, Can, G, 

Durna, Z & 

Aydiner, A. 

Turkiet 

2008 

 

 

Att beskriva 

livskvalitet och 

självkänsla hos 

patienter med 

bröstcancer som 

genomgår 

cytostatikabehandling

. 

Beskrivande 

longitudinell studie. 

Data samlades in 

genom fyra olika 

formulär med olika 

innebörd. 

141 

deltagare 

(Totalt 150 

deltagare 

varav 9 

bortfall). 

Statistik med 

hjälp av SPSS. 

Självkänslan hos 

patienter med 

bröstcancer påverkades 

negativt i måttlig grad 

och livskvalitén 

påverkades i en högre 

grad. Behandling med 

cytostatika hade en 

negativ effekt på det 

fysiska och psykiska 

måendet vilket var 

väldigt påfrestande för 

kvinnorna. 

Hög 

Browall, M, 

Ahlberg, K, 

Karlsson, P, 

Danielson, E, 

Persson, L-O & 

Gaston-Johansson, 

F. 

Sverige 

2008 

Tvådelat. 

Första: Att beskriva 

förändringar av 

hälsorelaterad 

livskvalitet under 

pågående behandling 

hos kvinnor med 

bröstcancer. Andra: 

Att identifiera de 

bästa 

förutsättningarna för 

övergripande 

livskvalitet efter 

behandling, från 

upplevd fysisk och 

emotionell stress, 

symtom samt kliniska 

variabler mätt från 

start. 

Kvantitativ 

beskrivande 

longitudinal 

förutsägande och 

sambandsvisande 

studie. Data 

samlades in genom 

två olika 

frågeformulär.  

150 

deltagare 

(Totalt 168 

deltagare 

varav 18 

bortfall).  

Multipel linjär 

regressionsana

lys användes 

för att 

bestämma 

deras egna 

förutsagda 

värde för 

övergripande 

livskvalitet. 

Adjuvant behandling var 

associerat med minskad 

livskvalitet, fysiskt 

mående, ångest och 

kroppsuppfattning lika 

så en ökning av fatigue, 

dyspné, smärta, 

illamående, kräkningar 

och förstoppning. 

Hög 

Harcourt, D & 

Frith, H. 

England 

2008 

Att undersöka 

bröstcancerpatienters 

upplevelser av 

cytostatikabehandling 

med fokus på 

kroppsförändringar 

under behandlingen. 

Kvalitativ tolkande 

fenomenologisk 

design. Data 

samlades in genom 

semi-strukturerade 

intervjuer samt 

visuell metod med 

hjälp av egen 

engångskamera.  

19 

deltagare 

(Bortfall ej 

angivet). 

Induktiv 

tematisk 

analys.  

Det psykosociala 

påverkades negativt av 

kroppsförändringar 

under behandlingen samt 

att det hade en negativ 

inverkan på patientens 

samverkan med andra 

människor. 

Medel 

Komatsu, H, 

Yagasaki, K, 

Yamauchi, H & 

Yamauchi, T. 

Japan 

2016 

Att undersöka 

upplevelser av 

cytostatikabehandling 

hos patienter med 

bröstcancer för att 

förstå deras påverkan 

av behandlingen på 

det dagliga livet.  

Kvalitativ studie 

där de använde 

grounded theory 

metod. Data 

samlades in genom 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

17 

deltagare 

(Totalt 21 

deltagare 

varav 4 

bortfall). 

De använde en 

analysmetod 

grundad på 

grounded 

theory.  

Deltagarna upplevde en 

rad olika biverkningar 

under behandlingen så 

som fatigue, illamående 

och försämrad känsel i 

händerna. Dessa symtom 

ledde till begränsningar i 

de dagliga aktiviteterna 

samt känslan av förlorad 

kontroll. 

Medel 
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Kuo, C. Y, Liang, 

S. Y, Tsay, S. L, 

Wang, T. J & 

Cheng, S. F. 

Taiwan 

2015 

Att beskriva problem 

och beteenden som 

bidrar till 

symtomhantering och 

svårigheter relaterad 

till egenvård i 

samband med 

cytostatikabehandling 

hos patienter med 

bröstcancer i Taiwan. 

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Data samlades in 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer då varje 

intervju blev 

inspelad. Frågorna 

bestod av öppna 

frågor.  

17 

deltagare. 

(Bortfall ej 

angivet). 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s användes för 

att analysera 

den samlade 

informationen. 

Det är viktigt att ha en 

god kommunikation 

mellan vårdgivare och 

patient om cytostatika 

relaterade problem som 

är en kritisk fråga när det 

kommer till 

självhantering av 

patienter som behandlas 

med cytostatika. 

Hög 

Liu, L, Fiorentino, 

L, Natarajan, L, 

Parker, B. A, 

Mills, P. J, Sadler, 

G. R, Dimsdale, J. 

E, Rissling, M, He, 

F & Ancoli-Israel, 

S. 

USA 

2008 

Att undersöka 

sambandet mellan 

klustersymtomen före 

behandlingen med 

samma symtom 

under behandlingen. 

Mixad metod. 

Prospektiv design. 

Data samlades in 

under sju tillfällen 

före och under 

behandlingen 

genom 

frågeformulär. 

76 

deltagare 

(Totalt 95 

deltagare 

varav 19 

bortfall).  

Pearson 

korrelationsan

alys, 

variansanalys 

(ANOVA), 

chi-square test. 

Sömnkvalitén, fatigue 

och depressiva symtom 

försämrades drastiskt 

under behandlingen. 

Medel 

Mata-Tiezzi, M. F. 

B, Andrade, J. M, 

Romao, A. P. M. S, 

Guimaraes-Tiezzi, 

D, Lerri, M. R, 

Carrara, H. A. H 

& Lara, L. A. S. 

Brasilien 

2017 

Att bedöma 

livskvalitet hos 

kvinnor med 

bröstcancer som blir 

behandlade med eller 

utan cytostatika samt 

att identifiera faktorer 

som associeras med 

förbättring eller 

försämring av 

livskvalitet. 

Mixad metod. 

Tvärsnittsstudie. 

Data samlades in 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer samt 

frågeformulär. 

112 

deltagare 

(Totalt 136 

deltagare 

varav 24 

bortfall). 

Statistisk 

analys, icke 

parametrisk 

med Mann-

Whitney U-

test. 

Kvinnor med bröstcancer 

som fick cytostatika hade 

sämre livskvalitet både 

fysiskt och psykiskt än de 

kvinnor som inte fick 

cytostatika. Risken för 

ångest och depression 

var likvärdig för både de 

som fick och inte fick 

cytostatika.   

Hög 

Nizamli, F, 

Anoosheh, M & 

Mohammadi, E. 

Syrien 

2011 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

syriska kvinnor med 

bröstcancer som 

genomgår 

cytostatikabehandling

. 

Kvalitativ design 

baserad på en 

innehållsanalys. 

Data samlades in 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer. 

17 

deltagare 

(Bortfall ej 

angivet). 

Data 

analyserades 

med en 

innehållsanaly

s. 

Mental och social hälsa 

påverkas negativt av 

behandlingens 

biverkningar så som 

håravfall, illamående, 

kräkningar, fatigue och 

smärta. Familjelivet och 

det sociala påverkas 

också negativt av 

behandlingen. 

Hög 

Ratcliff, C. G, 

Lam, C. Y, Arun, 

B, Valero, V & 

Cohen, L. 

USA 

2014 

Att undersöka 

sambandet mellan 

sömn före och under 

cytostatikabehandling 

för bröstcancer med 

symtom och 

sinnesstämning 

under behandlingen. 

Mixad metod. 

Longitudinell 

beskrivande studie. 

Data samlades in 

genom 

frågeformulär samt 

att varje deltagare 

blev tilldelad en 

handdator där 

sömn och tillstånd 

fylldes i. 

20 

deltagare 

(Totalt 21 

deltagare 

varav 1 

bortfall). 

Linjär 

flernivåmodell

s analys 

(LMM). 

God sömn under 

behandlingen minskar 

fatigue, illamående, 

ångest och förbättrar 

välmående samt 

livskvalitén. 

Medel 
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Richardson, L. C, 

Wang, W, 

Hartzema, A. G & 

Wagner, S. 

USA 

2007 

Att undersöka den 

hälsorelaterade 

livskvalitén hos 

kvinnor med 

bröstcancer som inte 

fullföljer sin 

behandling. 

Kvantitativ.  

Data samlades in 

genom 

frågeformulär då 

deltagarna fick 

svara på 30 frågor 

utformat efter 

likertskalan, en 

skattning mellan 1–

7. 

164 

deltagare 

(Bortfall ej 

angivet).  

Beskrivande 

analys 

användes för 

att beskriva 

befolkningen 

och undersöka 

skillnaden 

mellan 

behandlingens 

olika faser 

genom att 

använda chi-

squared test. 

Vid sämre hälsorelaterad 

livskvalitet under 

behandlingen 

tillsammans med svåra 

biverkningar ledde till 

ökad risk för tidigt 

avbrytande av 

behandlingen.  

Medel 

Safaee, A, 

Moghimi-

Dehkordi, B, 

Zeighami, B, 

Tabatabaee, H. R, 

Pourhoseingholi, 

M. A. 

Iran 

2008 

Att bedöma 

livskvalitet hos 

patienter med 

bröstcancer vid 

pågående 

cytostatikabehandling

. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Data samlades in 

genom 

frågeformulär som 

119 slumpmässigt 

valda patienter fick 

fylla i.  

119 

deltagare. 

(Bortfall ej 

angivet). 

Multipel 

regressionsana

lys användes. 

Under den mest aktiva 

fasen av behandlingen 

har den fysiska 

funktionen en stor 

inverkan på patientens 

livskvalitet. Patienten 

kan även uppleva akuta 

biverkningar av 

behandlingen som kan 

vara emotionellt 

påfrestande. 

Medel 

So, W, Marsh, G, 

Ling, W, Leung, F, 

Lo, J, Yeung, M & 

Li, G. 

Hong Kong 

2009 

Att undersöka 

symtomkluster så 

som fatigue, smärta, 

ångest och depression 

samt dess effekt på 

livskvalitén hos 

kvinnor med 

bröstcancer som 

genomgår 

cytostatikabehandling 

eller strålning. 

Mixad beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Data samlades in 

genom intervjuer 

där författarna 

intervjuade 

deltagarna 

personligen samt 

via frågeformulär. 

215 

deltagare 

(Totalt 286 

deltagare 

varav 71 

bortfall). 

Beskrivande 

statistik 

användes för 

att undersöka 

alla variabler. 

De olika symtomklustren 

har en negativ effekt på 

livskvalitén. 

Hög 

So, W, Marsh, G, 

Ling, W, Leung, F, 

Lo, J, Yeung, M & 

Li, G. 

China 

2010 

Att undersöka ångest 

och depression och 

hur det påverkar 

livskvalitén hos 

patienter med 

bröstcancer vid 

pågående cytostatika- 

och strålbehandling. 

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Data samlades in 

genom 

frågeformulär som 

fylldes i på egen 

hand. 

218 

deltagare 

(Bortfall ej 

angivet). 

Statistisk 

analys, Chi-

square och t-

test. 

Psykiska symtom som 

ångest och depression 

visar sig ha negativ effekt 

på livskvalitén.  

Hög 
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Bilaga 3. Bedömningsmall för kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003) 
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Bilaga 4. Bedömningsmall för kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003) 


