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Sammanfattning  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och ca 7000 nya fall diagnostiseras 

årligen i Sverige. Cytostatikabehandling är en vanlig behandlingsform mot bröstcancer och 

många kvinnor upplever den som påfrestande på grund av dess biverkningar. De mest 

förekommande biverkningarna är håravfall, illamående, kräkningar, uttalad trötthet, rädsla, 

depression samt ångest. Sjuksköterskor kommer någon gång i sitt arbete i kontakt med 

bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgår cytostatikabehandlingen. Om 

cytostatikabehandlade kvinnors kunskapsbehov inte uppmärksammas finns det risk att dessa 

kvinnor upplever vårdlidande. Syftet med studien är att beskriva bröstcancersjuka kvinnors 

upplevelser i samband med cytostatikabehandling. Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna Cinahl, Blackwell Synergy- se Wiley Interscience, PubMed och PsycINFO. 

Studien baseras på elva kvalitativa artiklar och innehållanalysen på samtliga artiklar gjordes 

utifrån Evans (2002) analysmodell. Resultatet presenteras i tre huvudteman och sju subteman. 

Huvudteman är kroppsliga upplevelser, psykiska upplevelser och upplevelsen av ett förändrat 

socialt sammanhang. Utifrån kvinnornas upplevelser hade kemoterapin en negativ inverkan på 

många områden såsom fysiska, psykiska och sociala tillstånd. Vi anser att med en ökad 

kunskap hos sjuksköterskor kring cytostatikabehandling utifrån kvinnornas upplevelser kan 

onödigt lidande minskas och därmed kan en bättre och individuell anpassad vård ges.  

Nyckelord: bröstcancer, kemoterapi, biverkning, upplevelse, kvinna.  
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INLEDNING  
 

I Sverige är bröstcancer ett av de största hälsoproblemen för kvinnor. Chansen att bli botad 

från bröstcancer har dock ökat och dödligheten har minskat de senaste årtiondena. Detta beror 

framför allt på att allt fler fall av bröstcancer upptäcks i tidiga stadier, samt på förbättrade 

behandlingsmetoder. Cytostatika är en av de viktigaste behandlingsmetoder som i dagsläget 

används vid bröstcancer och kvinnor med bröstcancer upplever ofta den som påfrestande 

(Cancerfonden, 2010).  

Anledningen till att vi valde detta ämne är att vi har mött en väninna som drabbades av 

bröstcancer och som genomgår cytostatikabehandling efter operationen. I mötet med henne 

sade hon att ”jag önskar att dö istället för att behandlas med cytostatika”. Utifrån hennes 

berättelse väcktes ett intresse hos oss att fokusera på cytostatikabehandling och hur 

bröstcancerdrabbade kvinnor upplever denna behandlingsform.  

 

BAKGRUND  
 

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomstillstånd och kan uppstå var som helst i 

kroppens organ och vävnader. Kroppen består av en mängd olika organ som består av 

miljarder små celler som har olika uppgifter. Gamla celler behöver ersättas av nya, därför 

delar cellerna sig regelbundet och denna celldelning sköts och regleras av gener, det vill säga 

av kroppens arvsmassa. När cancer uppstår har en perfekt balans i celldelningen rubbats. Till 

exempel om en gen skadas kan celldelningen bli rubbad och cellen fortsätta att dela sig gång 

på gång. Det blir fler och fler celler och så småningom bildas en knöl, det vill säga en tumör. 

Denna tumör kan vara godartad (benign) eller elakartade (malign). Godartade tumörer kan bli 

stora, men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa in och igenom omgivande 

vävnader. De kan heller inte sprida sig till andra organ i kroppen. Däremot har en elakartad 

tumör (cancer) ”tappat respekten” för omgivningen. De tränger in i andra vävnader och 

kommer så småningom i kontakt med små blodkärl och lymfkärl. Om celler från en elakartad 

tumör lossnar, kan de följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda nya 

tumörer så kallade metastaser eller dottertumörer (Cancerfonden, 2010). 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Omkring en fjärdedel av all cancer hos 

kvinnor är bröstcancer och mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar varje dag i Sverige. 

Sjukdomen drabbar framför allt äldre kvinnor det vill säga drygt 60 procent är över 60 år när 

de får diagnosen.  Sjukdomen kan också inträffa vid medelålder och statistiskt sett är färre än 

fem procent under 40 år. Cirka 7000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år i Sverige 

(Cancerfonden, 2010).  
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Riskfaktorer till och symptomen på bröstcancer 

Vad som orsakar bröstcancer är inte klarlagt. Sannolikt uppstår sjukdomen genom ett 

komplicerat samspel mellan en mängd olika riskfaktorer såsom arvsanlag, hormonbalans 

(mellan de kvinnliga könshormonerna, östrogen och progesteron), användning av p-piller och 

yttre miljöfaktorer. Vissa faktorer ökar alltså risken men kan inte ensamma orsaka sjukdomen. 

Bröstcancer kan också uppkomma till följd av ärftliga faktorer, det vill säga kvinnor som har 

en mor eller syster som haft bröstcancer har två till tre gånger högre risk än normalt att själva 

få sjukdomen. Risken är högre också för kvinnor som får sin första menstruation tidigt och för 

kvinnor vars menstruationer upphör vid hög ålder. Även användning av en kombination av 

östrogenbehandling och progesteron efter klimakteriet innebär en viss ökad risk och den 

risken ökar med tiden som hormonbehandlingen pågår. Livsstil såsom övervikt och fetma 

efter klimakteriet samt för stort alkoholintag ökar risken för bröstcancer (Cancerfonden, 

2010). Symtomatiska och vanligaste tecken på bröstcancer är knutor och knölar i bröstet, men 

det kan också förekomma andra sjukdomstecken såsom knöl i armhålan, indragningar av 

huden, ömmande bröst, blod eller vätska från bröstvårtan, svullnad i armhåla, smärta från 

bröst och eksem på bröstvårta (Olsson, 1996). 

 

Diagnos av bröstcancer 

Diagnosen bröstcancer ställs genom så kallad trippeldiagnostik det vill säga klinisk 

undersökning, mammografi/ultraljud och undersökning av celler från tumören (cytologi). Vid 

klinisk undersökning inspekterar läkaren noggrant och känner igenom brösten och 

lymfkörtlarna i armhålan och på halsen. Mammografiundersökning (bröströntgen) och ibland 

även ultraljud som innebär att man med ganska stor säkerhet kan skilja ofarliga, godartade 

tumörer från elakartade cancertumörer på röntgenbilden. Man kan även upptäcka tumörer som 

är så små att de ännu inte kan kännas. Undersökning av celler från tumören (cytologi) innebär 

att läkaren gör en finnålspunktion med en särskild spruta och suger ut celler från den 

misstänkta tumören. Cellerna undersöks sedan i mikroskop och på så sätt kan man avgöra om 

det rör sig om en godartad eller elakartad förändring. Ibland räcker det inte att suga ut celler 

från tumören utan man måste ta ett större prov, en så kallad mellan- eller grovnålsbiopsi. När 

diagnosen är ställd behandlas bröstcancer främst med kirurgi (operation). Andra vanliga 

behandlingar är strålbehandling, hormonell behandling och cytostatikabehandling 

(Cancerfonden, 2010). Sverige är enligt Strang (2004) världsledande på 

bröstcancerbehandling och de allra flesta, cirka 80 procent av patienterna botas. 

Cytostatikabehandling  

Enligt Strang (2004) är cytostatika (i folkmun kallas det cellgifter) ett cellhämmande 

läkemedel som används mot vissa former av bröstcancer.  

Målet för behandlingen med cytostatika kan vara kurativt (botande), palliativt (lindrande), 

adjuvant (understödjande) eller att behandla cancer som spridit sig det vill säga cellgifterna 

kan bromsa eller i vissa fall minska storleken på dottersvulster. Ibland är tumören i bröstet så 

stor eller växer på ett sådant sätt att den inte genast går att operera bort. Cytostatikabehandling 
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kan då krympa tumören så mycket att den går att operera. Vissa cancertyper såsom leukemi 

och lymfkörtelcancer kan botas med cytostatikabehandling. Med palliativt menas att 

behandlingen syftar till att lindra eller förhindra plågsamma symtom. Adjuvant eller 

understödjande innebär att cytostatikabehandlingen ges som tillägg till primärbehandlingen, 

till exempel kirurgi och har som mål att döda eventuella cancerceller som kan finnas kvar i 

kroppen efter en canceroperation eller att fördröja tillväxten av mikrometastaser och därmed 

förlänga överlevnaden (Valand & Fodstad, 2002). Hur många kurer och under hur lång tid 

behandlingen ges varierar men vanligen pågår cytostatikabehandling i fem månader efter 

operation. Den vanligaste typen av behandlingen kallas FEC (5-fluorouracil, epirubicin, 

cyklofosfamid) men nyare mediciner av typen taxaner blir allt vanligare (Cancerfonden, 

2010). 

Tumörens storlek, stadium av bröstcancer, metastaser till andra organ exempelvis, till 

lymfkörtlar eller fjärrmetastaser är avgörande för cytostatika behandlingar. Fjärrmetastaser 

innebär att bröstcancerceller sprider sig till lever, lungor, binjurar, äggstockar, hud eller 

skelett. Vanligtvis ges kemoterapi vid stadium II (tumörstorlek från inga tecken till 

primärtumör) och stadium III (tumörens storlek mer än 50 mm, men inga fjärrmetastaser) 

efter operation. Vid stadium IV (tumören överväxt i hud eller bröstkorgsvägg, och 

fjärrmetastaser) kan kemoterapi görs som första terapi (Olsson, 1996). Cytostatikaläkemedel 

ges vanligen direkt i blodet. Det har visat sig vara det tillförlitligaste sättet att få medlet att nå 

fram till tumören. Vissa cytostatika ges dock via munnen. När tumören är begränsad till en 

viss del av kroppen ges cytostatika ibland enbart till detta område, till exempel bukhålan, 

ryggmärgsvätskan eller via blodkärlen in i en extremitet eller till levern (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering - SBU, 2001). I sällsynta fall ges också läkemedlen som 

interamuskulär injektion (Valand & Fodstad, 2002). Vanligtvis ges cytostatikabehandling var 

tredje vecka och olika många gånger. Det brukar utföras en behandlingsserie på sex till åtta 

gånger och det tar fyra till sex månader (Arman, 2008). 

 

Biverkningar av cytostatikabehandling   

Cytostatika (cellhämmare) har god effekt mot vissa elakartade tumörer, men de påverkar 

samtidigt andra vävnader i kroppen som har snabb celltillväxt (benmärg, slemhinnor, 

hårfolliklar). Biverkningar från dessa organ är vanliga, till exempel ökad risk för blödningar, 

ökad infektionskänslighet och håravfall (Nationalencyklopedin, 2010). Illamående och 

kräkningar är också vanliga i samband med kemoterapin men idag har problemen med dessa 

minskat tack vare nya effektiva motmedel (Strang, 2004). Det finns dock andra ytterligare 

fruktade och plågsamma biverkningar av cytostatikabehandling och dessa är sömnproblem, 

depression, ångest, uttalad trötthet (fatigue), smärta, dålig aptit, sköra slemhinnor och sår i 

munnen. Även blodbrist till följd av ökad blödning i relation till kemoterapin leder till en 

försämrad syretillförsel i kroppens olika delar och symtomen visar sig som trötthet och 

andfåddhet (Cancerfonden, 2010). 
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Vårdvetenskapliga begrepp som berör människan vid en livshotande 

sjukdom. 

 

Lidande  

Enligt Eriksson (1994) är lidandet en kamp mellan det goda och det onda och det är unikt för 

varje människa och därför upplevs det och uttrycks olika hos olika människor. Hon beskriver tre 

olika typer av lidande: sjukdoms-, vård- och livslidande. Med sjukdomslidande menar 

Eriksson (1994) att de symtom och de problem som följer i sjukdomens spår kan leda till 

lidande, exempelvis, fysiska symtom, upplevelse av att vara begränsad och oförmåga att 

genomföra olika aktiviteter som man anser hör till ett fullgott liv.  

En komplikation med cytostatika är att man kan bli sjuk på grund av själva behandlingen. Det 

vill säga att det inte är sjukdomen själv (cancer) som stör kvinnor som utsätts för kemoterapi 

utan behandlingen mot cancern (Arman, 2008). Cytostatikabehandling förknippas ofta med 

plågsamma biverkningar vilket orsakar ett lidande hos patienten. Fysiska förändringar och en 

förändrad kroppsuppfattning hos den bröstcancerdrabbade kvinnan förekommer då hon till 

exempel drabbas av håravfall vilket är en biverkning av behandlingen. Kroppsförändringar 

kan inte bara ge upphov till förändringar i utseendet utan också till en känsla av att man har 

förlorat kontrollen över sin situation (Rustøen, 2003).   

Nedanstående citat illustrerar lidandet hos en bröstcancerdrabbad kvinna som får 

kemoterapin. 

 

”Under eftermiddagen och kvällen kände jag mig febrig och yr med en 

svimningskänsla, dimmiga oklara ögon och dessutom hade jag 

hjärtklappning. Mycket var väl oro för allt som kunde kännas konstigt[…] 

Det kändes som att jag på något sätt var avskärmad från omvärlden, det var 

som att ha bomull i huvudet och alla ljud blev dova” (Rundqvist, 2008, 

s.74). 

 

Vårdlidande är det lidande som patienten upplever till följd av vård och behandling som kan 

inträffa vid bristande förmåga eller kunskap att se och bedöma vad patienten behöver. 

Vårdlidande handlar också om vårdetik och om god vård och det kan innebära att sträva efter 

en god vård med kärlek till, respekt och ansvar för patienten, att se patienten som en värdefull 

individ.  Utebliven vård som ingår i vårdlidandet tolkas som en kränkning av människans 

värdighet (Eriksson, 1994).  I studie av Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) 

beskrivs att vårdarna anser att patientens vårdlidande framförallt relaterad till vårdrelationen 

och brister i den samt i obetänkta handlingar och hållning vid bemötandet av patienten. 

Wiklund (2003) betonar att vårdaren har till uppgift att uppmärksamma vårdlidandet för att 

eliminera det. Det är viktigt att vårdaren reflekterar över patientens upplevelse av vårdlidandet 

och reflekterar även över sin egen roll i detta.  
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I följande citat berättar en bröstcancerdrabbad kvinna som får cytostatikabehandling om sina 

känslor och tankar i samband med vården.  

 

”Det ordet fick mig att tänka på en avmagrad, svårt sjuk människa som låg i 

en sjukhussäng iförd vita kläder med svåra smärtor och svag röst. Hur 

skulle jag identifiera mig i det epitetet […] i annat fall måste man 

mobilisera kraft till att bygga sig ett personligt skyddshölje, för att inte 

skadas och försvagas. När jag fick en infektion efter den första 

cytostatikabehandlingen släppte jag skyddet och gav efter för svaghet” 

(Frank, 2008, s. 65). 

 

”Livslidandet berör hela människans liv och vår hållning till oss själva och vår verklighet” 

(Wiklund, 2003, s. 108).  Människan upplever alltid ett livslidande men denna form av 

lidande blir aktuell när hon drabbas av en sjukdom. En rubbning uppstår i livet när människan 

blir sjuk och hon står inför ett lidande som hotar hennes totala existens, att vara människa 

bland andra människor och detta leder till en förlust av möjligheten att fullfölja sociala 

uppdrag (Eriksson, 1994). 

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet har olika definitioner och en viss oenighet råder om hur begreppet bör 

definieras. Man är emellertid överens om att livskvalitet generellt är mångfacetterat och är ett 

subjektivt begrepp som innehåller både fysiska, psykiska och sociala aspekter av livet samt 

förmågan att utföra vardagliga aktiviteter. En människa har det bra och njuter av hög 

livskvalitet så länge hon är aktiv, känner samhörighet med andra, har god självkänsla och en 

glad grundstämning (Rustøen, 2003).  Hälsorelaterad livskvalitet är ett synonymt begrepp till 

livskvalité som är ett individuellt fenomen och upplevs mycket olika av enskilda människor. 

Begreppet associeras oftast också med välbefinnande och handlar om vilka konsekvenser 

sjukdom och behandling och även biverkningar av behandling har på individens livskvalité.  

Att drabbas av en livshotande sjukdom som bröstcancer och tvingas genomgå en omfattande 

behandling är ofta förknippat med risk för olika slags förluster, både på det fysiska, sociala 

och psykologiska planet (Lampic, 2007).  

 

PROBLEMFORMULERING  
 

Kvinnor med bröstcancer upplever ofta cytostatikabehandlingen som påfrestande eftersom 

behandlingen ofta innebär en förändring i deras livssituation och behandlingen påverkar 

livskvaliteten för dem. I och med att sjuksköterskor oavsett arbetsplats och arbetsuppgifter 
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kommer i kontakt med bröstcancerdrabbade kvinnor, är det viktigt att uppmärksamma och få 

en gemensam bild av dessa cytostatikabehandlade kvinnors upplevelser av behandlingen och 

deras behov av kunskap och  för att sjuksköterskorna skall kunna planera och genomföra en 

lämplig och individuell anpassad omvårdnad. Om cytostatikabehandlade kvinnors 

kunskapsbehov och upplevelser av behandlingen inte uppmärksammas, finns det en risk att 

dessa kvinnor upplever vårdlidande. 

SYFTE  
 

Syftet med studien är att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser i samband med 

cytostatikabehandling.  

 

METOD 
 

Denna litteraturstudie bygger på kvalitativa artiklar som på olika sätt belyser 

bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser vid cytostatikabehandling. Kvalitativa artiklar 

används med tanke på att en djupare förståelse för kvinnornas upplevelse av behandlingen 

eftersträvades. Artiklarnas innehållsanalys gjordes utifrån Evans (2002) analysmodell. 

 

Datainsamling  

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, Blackwell Synergy- Se Wiley Interscience, 

PubMed och PsycINFO. Dessa databaser valdes för att de innehåller tidskrifter om bland 

annat omvårdnad och hälso- och sjukvård. Sökningen markerades med ”Peer Reviwed” för att 

avgränsa sökresultaten till endast vetenskapliga artiklar. Sökord som användes var: 

chemotherapy, breast cancer, patient experience och side effects. Vissa sökord kombinerades 

sedan med varandra med hjälp av de booleska termerna AND och/eller OR för att få ett mer 

specifikt sökresultat.  Databaserna gav oss olika antal träffar som presenteras i tabell 1 nedan. 

Vi sorterade sedan artiklarna utifrån deras titel och användbarhet för problem och syfte i 

arbetet. Vissa av artiklarna exkluderades för att de inte överensstämde med syftet eller 

problemformuleringen. Artiklar som var kvantitativa samt publicerade före 1997 

exkluderades även från studien. Efter detta steg återstod fyrtiofem artiklar. Här lästes abstrakt 

för att få en inblick i artiklarnas innehåll och om dessa matchade vårt syfte. Efter en 

kvalitetsgranskning av artiklarna som genomfördes med hjälp av en modifierad 

granskningsmall (Wallengren, C. personlig kommunikation, 27 januari, 2010, bilaga I) 

exkluderades vissa artiklar som inte överensstämde med studiens syfte och 

problemformulering. Efter kvalitetsgranskningen återstod tjugofem artiklar som vi granskade 

och arbetade vidare med. Vissa av dessa artiklar stämde inte heller överens med syftet och 

därför togs en del bort. Slutligen kvarstod elva artiklar som uppfyllde inklusionskriteriern. 
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Dessa var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, kvalitativa, publicerade på engelska, samt 

inte vara äldre än 1997. De artiklar som inte uppfyllde ovanstående kriterier exkluderades. 

Även åtta böcker som används under bakgrunden söktes manuellt på Hisingens Biblioteket i 

Göteborg.  

 

Tabell 1: sammanställning av artikel sökning 

 

Databas Antal träff Antal lästa Inkluderade 

Blackwell  

synergy- se Wiley 

interscience 

25 10 4 

Cinahl 58 8 4 

PsycINFO 15 5 1 

PubMed 13* 2 2 

 

*Limits; Female, nursing journal, English 

 

Dataanalys  

De tretton kvalitativa artiklarna analyserades enligt Evans (2002) analysmodell. Modellen 

valdes eftersom den är en metod som beskriver ett systematiskt tillvägagångssätt vid analys av 

kvalitativa artiklar. Modellen bygger på att gå från helhet till delar och till en ny helhet. 

Analysgången gjordes i fyra steg. Enligt det första steget insamlades artiklar som var 

relevanta för studien. Under det andra steget identifierades meningsbärande enheter från 

respektive studies resultat som var betydelsefulla för syftet. Detta har skett genom att 

artiklarna lästes igenom flera gånger vilket även har hjälpt oss att få en helhetsuppfattning om 

vad de olika studierna handlar om.  De meningsbärande enheterna plockades ut ur texterna 

från de olika studierna och därefter samlades och listades dessa på ett papper för att få en 

översikt av materialet. Det tredje steget handlade om att relatera meningsbärande enheter till 

varandra i varje studie. Detta gjordes genom att identifiera likheter och skillnader i artiklarna. 

För att lättare identifiera likheter och skillnader, kodade vi texterna i studiernas resultat med 

färg och understrykningar. De meningsbärande enheterna som överensstämde med varandra 

sammanfördes i subteman. Utifrån subtemana bildades huvudteman som var en ny helhet och 

presenterades i resultatet som kroppsliga upplevelser, psykiska upplevelser samt upplevelser 

av ett förändrat socialt sammanhang. Under det sista steget i analysgången skapades 

trovärdigheten för resultatet mot originalartiklarna genom att citat valdes ut som synliggjorde 

den huvudsakliga innebörden i varje subtema. Citaten stärker också resultatet i detta arbete. 

Materialöversikt av de analyserade artiklarna presenteras i bilaga II. 
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RESULTAT  
Resultatet presenteras i tabell 2 nedan med tre huvudteman och sju subteman som framkom 

under analysen. 

 

Tabell 2: Resultat presentation 

 

Tema 1: Kroppsliga 

upplevelser 

Tema 2: Psykiska 

upplevelser 

Tema 3: Upplevelsen av ett 

förändrat socialt 

sammanhang 

 

 Förändringar i 

utseende och 

kroppsuppfattning 

 Illamående och 

kräkningar 

 Fysiska 

begränsningar  

 

    

    

 

 Rädsla, ångest och 

depression 

 

    

    

 

 

 Isolering 

 Stöd från 

professionella, 

familjen och vänner 

 Betydelsen av 

information  

    

 

 

Kroppsliga upplevelser 

Under detta tema presenteras kvinnornas kroppsliga upplevelser i samband med 

cytostatikabehandling. 

Förändringar i utseende och kroppsuppfattning 

Kvinnor med bröstcancer upplever förändringar i utseendet till följd av kemoterapi och detta 

påverkar deras kroppsuppfattning. Förändringarna uppstår på grund av behandlingens 

biverkningar såsom hårförlust (alopeci), trötthet, blekhet, illamående och viktnedgång. 

Kvinnorna som till exempel förlorat sitt hår i samband med behandlingen har rapporterat 

sämre kroppsuppfattning än de som inte fått kemoterapi. De ansåg också att förändringarna i 

utseendet skulle göra dem identifierbara som en person med cancer. Att bära peruker och 

huvuddukar för att dölja deras håravfall betecknades också som stereotypa indikatorer för 

cancerbehandling (Harcourt & Frith, 2008).  

 

”It‟s going to be so obvious that it is going to be cancer, people are gonna 

say „she‟s had her medication, she‟s not just decided to shave her head‟ … 
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everyone‟s immediately gonna know … this is gonna be sort of like two neon 

fingers pointing right at me” (Harcourt & Frith, 2008, s. 560). 

 

Enligt Richer och Ezer (2002) var håravfall en ständig påminnelse om sjukdomen för 

kvinnan. Varje gång när kvinnan ser sig själv i spegeln utan att bära peruk, ser hon sig som en 

sjukperson. Så blir hon påmind om cancern på grund av sitt förändrade utseende. 

Behandlingsrelaterad hårförlust inverkar också på patientens identitet och det tas också upp av 

andra författare. Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) skriver att håravfall hotar patientens 

självbild och stigmatiserar henne genom att individens identitet skiftar från en frisk person till 

en cancerpatient. Lackey, Gates och Brown (2001) beskriver att majoriteten av kvinnorna 

uttryckte förvåning över att deras hår börjat falla av bara ett par dagar efter den  första 

cytostatikabehandlingen. En del av kvinnorna var förvånade över att de förlorade också allt 

kroppshår på grund av kemoterapin. Håravfall (alopeci) till följd av kemoterapin påtalas även 

i Hansen (2007) studie där effekterna av håravfall på kvinnor som genomgår 

cytostatikabehandling för sin cancer ofta upplevs som en förlust av individualitet, attraktivitet, 

kvinnlighet och gör också att kvinnan ser sjuk ut.  

 

”When you lose your hair, you really look sick. One day when my father-in-

law was coming to have lunch with us as he does every Sunday. I‟d been 

asleep and I just forgot to put on my wig. When he rang the doorbell I 

opened the door, and I could see something was terribly wrong. He entered 

the hall and closed the door. Then he said with some annoyance: „Please 

put your wig on. You nearly scared the life out of me. You look so sick and 

…” Here he stopped. I ran into the bedroom with tears in my eyes. I knew 

he had been going to say I looked as though I was going to die soon. So I 

put my wig on, went into the bathroom, put some rouge on my cheeks and 

continued preparing the lunch. I felt so sorry for him. I didn´t mean to 

frighten him” (Hansen, 2007, s. 21).  

. 

Behandlingen med cytostatika gör inte bara att kvinnorna tappar håret utan färgen på det blir 

också annorlunda. Detta resulterade i förändringar av utseendet och kvinnan uppfattar sig 

själv som en sjuk person. Den förändrade hårfärgen påminner också kvinnan om att hon 

genomgått denna behandling (Beisecker, Cook, Ashworth, Hayes, Brecheisen & Helmig, 

1997; Coyne & Borbasi, 2009). 

 

”I mean the whole thing just sounds so bizarre. You know, I can stand in 

front of a mirror without any clothes and the fact that there is a breast gone 

bothers me less than the fact that the hair is brown. Which is so odd…the 

color isn‟t right…I still see a sick person when I look in the mirror. You 
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know, the whole thing is just a reminder of what I went through” 

(Beisecker, et al., 1997, s. 90).  

 

Illamående och kräkningar 

Behandlingen med cytostatika leder också till att kvinnorna mår illa och kräks. Problemet 

med illamående och kräkningar beskrivs som komplexa biverkningar och kan orsaka negativa 

effekter på det dagliga livet. Svårt illamående var konstant hos vissa bröstcancerdrabbade 

kvinnor vilket ledde till att kvinnorna avslutade kemoterapi i förtid. Illamående hade större 

effekter än kräkningar och illamåendet hade även visat sig vara svårare att kontrollera (Luoma 

& Hakamies-Blomqvist, 2004). Många kvinnor upplevde både akut och fördröjt illamående i 

samband med behandlingen. För vissa kvinnor började illamåendet under de första dagarna av 

behandlingen och för andra ett par dagar efter behandling. Illamående kan vara upp till två 

veckor och det påverkade också kvinnornas dagliga liv. Kräkning är också en vanlig 

förekommande bieffekt av cytostatika och upplevdes som besvärlig för en del av kvinnorna. 

Kräkningens svårighetsgrad kan dock variera från person till person. Svår kräkning anses vara 

när det inträffat flera gånger om dagen och varat ett par dagar efter varje behandlingsomgång 

(Bergkvist & Wengström, 2006). Följande citat visar hur svår och plågsam upplevelsen av 

illamående kan vara: 

 

“It‟s very hard to explain, I think, because normally when you have a bad 

stomach, you feel sick and you want to vomit and then you do, you feel 

better after a while…but this is constant, terrible, unpleasant…throughout 

your body. It‟s like having a hangover and being strapped on to a roller-

coaster…and you can‟t get away; it won‟t go away, it‟s so powerful” 

(Bergkvist & Wengström, 2006, s. 25). 

Även Beisecker, et al. (1997) beskriver att illamående är den besvärligaste biverkningen som 

kvinnorna upplevde. Illamåendet upplevdes som svårast strax efter slutförandet av 

kemoterapin.  

 

Fysiska begränsningar 

Behandling med cytostatika orsakar ofta många svåra biverkningar såsom illamående och 

trötthet. Detta leder till begränsningar i kvinnornas fysiska aktiviteter (Luoma och Hakamies- 

Blomqvist, 2004; Beisecker, et al., 1997; Coyne & Borbasi, 2009; Bergkvist & Wengström, 

2005). De kvinnor som genomgår cytostatikabehandling upplever en dränerande trötthet och 

oförmågan att genomföra dagliga aktiviteter såsom bilkörning, promenader, hushållsarbete, 

familj och möjligheten att utföra fritidsaktiviteter begränsas. Många av kvinnorna var i behov 

av hjälp med hushållsarbetet och detta ledde till att de fick en känsla av minskad 

självständighet och ökat beroende (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). Nedanstående citat 

från en cytostatikabehandlad kvinna visar hur tröttheten framträder i samband med 

behandlingen och hur den begränsar kvinnans fysiska förmåga i allmänhet. 



 11   

 

 

”Right now, I feel so weak that I‟m too tired to do anything, like last 

weekend when we went to the  shopping center that is only about 200 meters 

from our place. Even then, I felt so weak and so bad that I thought I would 

faint if I didn´t sit down. I just had to rest for a while and then   hurry back 

home. I feel so terribly weak, and then there´s the pain, of course”(Luoma 

& Hakamies-Blomqvist, 2004, s. 733).  

 

Psykiska upplevelser 

Temat tar upp vilka kemoterapirelaterade psykiska problem som mest uppträder hos 

kvinnorna. 

Rädsla, ångest och depression  

Cytostatikabehandlingen är förknippad med många starka känslor som rädsla och oro. 

Orsaken till detta kan bero på olika saker. I studier av Richer och Ezer (2002) och Beisecker, 

et al. (1997) påpekas att kvinnorna alltid var rädda för återfall i sjukdomen på grund av alla 

förändringar i hälsotillstånd under behandlingen. En kvinna uttalar sin rädsla på följande sätt:  

 

”I need to go for a bone scan. I have been worried because I have back 

pains and I think that maybe the cancer is back. It is scary and I don‟t want 

to dwell on it, but I need to act on it fast this time, and be realistic” (Richer 

och Ezer, 2002, s. 116). 

 

Rädslan förknippas också med känslor av förändringar i sin kroppsuppfattning som ofta 

uppstår på grund av både sjukdomen och behandlingen med cytostatika. För vissa uppfattades 

cancerdiagnosen som en förnedrande upplevelse och ångest provocerande. Andra var rädda 

för att de inte skulle känna igen sig själva när de såg sig i spegeln. De upplevde sig själva som 

en sjuk person efter att de förlorat sitt hår. Vissa av kvinnorna var rädda för hur de skulle 

kunna ta kontroll över det kemoterapiinducerade illamåendet, om det skulle vara lika 

besvärligt som det varit i början (Bergkvist & Wengström, 2005).  

 

 ” I got anxious because, now I feely I can‟t…is it going to be like this the 

whole time, and  then I tried to count how long I would be having this 

treatment, what would it be like with six treatments? How long would I feel 

nauseous and I felt that I couldn‟t feel sick for that long… ” (Bergkvist & 

Wengström, 2005, s. 25).   
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Ångest och depression var också biverkningar som rapporterades av kvinnorna strax efter 

slutförandet av kemoterapin och dessa kvarstod även upp till sex månader efter avslutad 

behandling. Ångest och depression kunde ibland också direkt relateras till en rädsla för 

återfall i sjukdomen (Beisecker, et al., 1997; Allen, Savadatti & Gurmankin Levy, 2009). I 

studien av Maggi, Haroon, Saima, Mariam och Ammarah (2009) beskrivs också att många 

kvinnor som har små barn är deprimerade och ständigt oroade av osäkerheten i 

behandlingsresultaten och framtiden för sina barn. Vissa äldre kvinnor kunde uttrycka sina 

känslor i form av ilska och frustration. Dessa känslor kommer till uttryck i följande utdrag: 

 

“I know that I have to get well for my children and this also gives me 

strength and the mental strength to get better, to seek treatment and pray for 

treatment. I suffer from mental weakness, aggressiveness and get angry 

easily. I disturb my house, my aggressiveness disturbs my home” (Maggi, et 

al., 2009, s. 321).  

 

Under den första omgången av kemoterapi kunde ångest upplevas som påtagligt. Kvinnorna 

uttryckte att det fanns ett visst moment som var speciellt ångestfyllt och skrämmande för dem. 

Detta är till exempel när sjuksköterskan kommer in i rummet med skyddskläder för att koppla 

in cytostatikainfusionen (Bergkvist & Wengström, 2005). 

 

 “The thing I reacted to was the colour of the bag, the thing I get…and that 

is something really red, that is injected…I didn‟t feel sick in the beginning, 

that was just me dragging around an infusion, feeling chained to it ” 

(Bergkvist & Wengström, 2005, s. 25). 

 

Upplevelsen av ett förändrat socialt sammanhang  

Detta tema beskriver hur kvinnornas sociala kontakter påverkas, hur stödet från olika personal 

kategorier upplevs samt vikten av information.  

Isolering 

Isolering är också ett fenomen som kvinnor upplever i samband med cytostatikabehandling 

och orsaken till detta varierar. Enligt intervjuer hade unga som äldre kvinnor en tendens att 

isolera sig efter att de genomgått kemoterapin.  Kvinnorna betonade behovet av ensamhet, 

föredrog att inte tala eller diskutera frågor med folk och hyste även en motvilja mot att vara 

omgivna av andra människor. Detta är på grund av att kvinnorna upplever att släktingar 

skvallrar om dem vilket ledde till en ständig påminnelse om sjukdomen (Maggi, et al., 2009). 

Vissa kvinnor föredrog att inte prata om diagnos och behandling med någon utanför den 

närmaste familjekretsen (Bergkvist & Wengström, 2005). Kvinnorna upplevde att 
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behandlingen ändrade deras utseende på så sätt att deras cancerdiagnos blev uppenbar och 

tydlig för andra. Detta resulterade att de flesta av kvinnorna önskade vara anonyma och ville 

inte dra uppmärksamhet till sig från omgivningen (Harcourt & Frith, 2008).  

 

“Psychologically, I don't feel like talking to anyone. I think that my 

appearance has changed drastically; I don't look the same anymore and 

because of that. I don't want to talk to anyone. I don't like to meet people. I 

am usually okay but immediately after my chemo for 4-5 days, I feel sick 

and I don't want to meet anyone. I don't feel happy since the moment the 

disease… there's something going on. I have become extremely sensitive 

and feeling really low. I don't like to attend functions anymore, I like to stay 

alone. This item in my life has become very difficult during the time of 

chemotherapy” (Maggi, et al., 2009, s. 321). 

 

Kvinnorna ändrade ibland sina planer, undvek sociala situationer eller minskade sitt 

engagemang med andra under tiden de behandlades med cytostatika. Vissa undvek också att 

gå till affärer, vistas i trädgården eller öppna dörren utan att bära en huvudduk eller peruk 

(Harcourt & Frith, 2008; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). I följande citat förklarar en 

kvinna sitt tillbakadragande från sin sociala interaktion. 

      

“I just wanted to fade into the background. I didn‟t want to draw any more 

attention to myself than I thought I already was, even though I probably 

wasn‟t, and I couldn‟t meet people´s eyes. Like at the checkout usually you 

have a chat with the checkout girl, but no, head down just wanting to get 

through, get out (Harcourt & Frith, 2008, s. 601). 

 

Richer och Ezer (2002) skriver i sin studie att kvinnorna isolerade sig och undvek kontakter 

med människor i sin omgivning. Isoleringen kunde bero på att kvinnorna ansåg att 

människorna runt omkring dem hade en tendens att tänka på dem som en mycket sjuk 

människa. Även Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) och Richer och Ezer (2002) menar 

att andra människor genom att förhöra sig om behandlingen hos kvinnorna visade sitt 

medlidande vilket påminde kvinnorna om cancern. 

 

“People around me are really getting on my nerves; they talk to me like I 

am about to die. I can‟t stand it! My neighbor keeps on bringing me food. I 

really hate the pitying; I want to be treated normally” (Richer & Ezer, 

2002, s. 117).  
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Stöd från professionella, familjen och vänner 

Slutet av behandlingen var också förenat med en känsla av förlust för många kvinnor. En del 

kvinnor kände förlust av att inte få en fortsatt övervakning och ett stöd från professionell 

personal. Kvinnorna uttryckte också sina farhågor om ansvaret för egenkontroll efter 

behandling och var oroliga för sin oförmåga att skilja det normala åldrandet från tecken på 

återkommande cancer. Andra uttryckte en känsla av förlust av den vänskap de hade etablerat 

tillsammans med andra bröstcancerpatienter som genomgått behandlingen, och det faktum att 

de inte längre har en regelbunden kontakt och stöd när behandlingen var över (Allen, et al., 

2009). 

   

“I felt a loss because I didn‟t have the other women going through the 

experience in the waiting room” (Allen, et al., 2009, s. 75). 

 

Beisecker, et al. (1997) framhåller i sin studie att kvinnor som avslutat 

cytostatikabehandlingen behöver en organiserad stödgrupp. Stödgrupper kan hjälpa kvinnorna 

med fysisk träning, hjälp med att hantera viktökning, imagekonsulter och rådgivning om 

skönhet exempelvis hår- och nagelproblem. Stödgruppen kan också ge möjlighet för 

kvinnorna att diskutera andra problem. När kvinnorna avslutade kemoterapin kände de 

förlusten av ett stödsystem från vårdgivarnas sida. Förlusten uppstod på grund av minskad 

kontakt med vårdgivarna (läkare och sjuksköterskor) efter att behandlingen var över. 

Kvinnorna upplevde då en ambivalens i samband med cytostatikabehandlingens avslutning. 

Det vill säga att sluta med kemoterapi var något som kvinnorna var glada över, men samtidigt 

var de rädda för att tappa stödet från vårdpersonalen. I samma studie intervjuades 

bröstcancerdrabbade kvinnor sex månader efter avslutad behandling och de flesta tyckte att 

intervjun var en möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor och diskutera problem.  

Stödet bör också gälla under tiden då cytostatikabehandlingen pågår. Detta kan hjälpa kvinnan 

att ta ansvar för den egna vården och hantera biverkningar, till exempel alopeci, blodbrist, 

diarré och hudreaktioner.  En del av kvinnorna upplevde dock bristande stöd på en 

individanpassad nivå från sjukvårdspersonal under behandlingstiden och de kände sig som att 

de är ensamma trots att vårdpersonalen fanns där (Bergkvist & Wengström, 2005). Familjens 

roll som stödjare är viktigt för äldre kvinnors kemoterapibeslut. I många fall har maken 

deltagit i beslutsfattandet och även barn och barnbarn har varit viktiga som stöd. Kvinnorna 

ansåg även att stöd från familj, vänner och grannar är viktigt för dem under tiden som de 

genomgår behandlingen (Kreling, Figueiredo, Sheppsrd & Mandelblatt, 2006).  

Kvinnorna talade om sina svårigheter att ta hand om sina familjemedlemmar och hjälpa dem, 

samtidigt som de försöker klara sig själva.  De berättade att de fick hjälp av sina mammor för 

att upprätthålla familjens rutiner under tiden behandlingen pågick. Även vänner och grannar 

har varit viktiga stöd för en del av kvinnorna (Coyne & Borbasi, 2009). För vissa kvinnor var 

det även svårt att laga mat under behandlingensperioden eftersom de inte längre kunde tåla 

matlukten. Detta var på grund av att lukten från maten framkallade illamående och kräkningar 

hos de behandlade kvinnorna. De flesta av kvinnorna uttryckte att de kände sig bättre när 
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andra familjemedlemmar hjälpte dem att laga mat och uppmuntrade dem till att äta och dricka 

(Bergkvist & Wengström, 2005). 

 

”I got sick [after my chemotherapy] and all these people started seeing me 

looking ill and were asking questions; so we made the decision that we 

would actually tell them. …We were quite open about it and we received the 

most amazing support …whether it was fruit and vegetables or cooked 

meals they had rosters done up it was just amazing and that was the biggest 

support we ever had and you would never have realised there were people 

like that out there” (Coyne & Borbasi, 2009, s.10-11). 

 

Cytostatikabehandling gör att många kvinnor känner sig för svaga, slöa och känslomässigt 

instabila för att utföra hushållssysslor eller ta hand om sina närmaste familjemedlemmar. 

Därför är det viktigt att kvinnorna har möjlighet att få både socialt och känslomässigt stöd av 

sina släktingar och make. Många kvinnor fick emotionellt stöd från sin närmaste familj, män, 

barn och främst kvinnliga släktingar (Maggi, et al., 2009). Stödet från familjen, vänner och 

andra i samhället beskrevs av kvinnorna som något som hjälpte dem att komma till rätta med 

sina upplevelser. En kvinna beskrev hur närvaron av hennes dotter hjälpte henne när hon 

skulle köpa en peruk efter håravfallet som utlöstes av behandlingen (Richer & Ezer, 2002). 

 

Betydelsen av information 

Information anses ha stor betydelse både för kvinnorna och för deras närstående när det gäller 

cytostatikabehandlingen och dess påverkan. Kvinnorna berättade att de fick fler biverkningar 

än de väntade. De kände att de fick för lite praktisk information om hur de skulle hantera 

biverkningar. Även om läkare och sjuksköterskor gör ett utmärkt arbete i att förbereda 

patienter på de omedelbara biverkningar som de sannolikt kommer att få, förklarar de inte för 

kvinnorna om de fortsatta och långvariga kemoterapi-relaterade problemen. Detta upprörde 

därför både kvinnorna och deras familjer när problem kvarstod så länge som sex månader 

efter avslutad behandling. När cytostatikabehandlingen har avslutats bör även en mer 

fullständig information ges om vilken typ av förändringar, problem eller biverkningar som 

kan förväntas. Vårdgivare bör därför vara beredda på att informera potentiella patienter om 

långsiktiga problem (Beisecker, et al., 1997). Adekvat och tillräcklig information om vilka 

vanliga och möjliga biverkningar som kunde förekomma anses vara speciell viktig. 

Informationen kan bidra till att kvinnorna upplever en trygghet och en känsla av att ha 

kontroll över sin situation. Förutom vilka biverkningar som kan uppstå bör informationen 

också innehålla hur aktuella mediciner ska användas, exempelvis mediciner mot 

kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (Bergkvist & Wengström, 2006). 
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” … no I do not think they told me a lot at all such as this about nausea; 

well OK, I did not think I got any information at all about the side effects of 

treatment, but now afterwards I have come to understand that there could 

have been an enormous number of side effects.  I realise that it is impossible 

to tell people about everything, but I feel like they should have told me about 

the most common ones” (Bergkvist & Wengström, 2006, s. 25). 

 

Coyne och Borbasi (2009) påpekar att trots att sjuksköterskor försöker hjälpa kvinnorna att 

förstå informationen om kemoterapi, fanns det fortfarande brister i information om vad som 

kunde uppkomma vid behandlingen.   

 

”They give you a little piece of paper and say “this is your drug and these 

are the side effects …and of course I copped every single one. So I think 

there‟s not enough information about what you are going to get from 

chemotherapy to really understand exactly what the symptoms will be” 

(Coyne & Borbasi, 2009, s.9).  

 

En del kvinnor uttryckte även att det enda sätt som de fick information om möjliga 

biverkningar av cytostatikabehandling på var att de hade sett om den på teve eller hört 

information från någon de känt och som hade tagit kemoterapi (Lackey, et al., 2001). 

 

”Not a thing. Well, only thing I knew was what I saw on TV, and they have 

these movies on about these women that have cancer and they‟d go through 

chemo, and they´d be throwing up and nauseated and standing in the 

bathroom combing their hair and their  hair falling on the floor. That‟s the 

only thing that I knew about it . . . it would take your hair out and make you 

sick” (Lackey, et al., 2001, s. 522). 

 

Det är också viktigt att informationen ges på ett sätt som passar kvinnornas situation. Enligt 

Kreling, et al. (2006) har muntlig information om hur vanliga biverkningar kan hanteras givit 

bättre resultat för äldre cancerdrabbade kvinnor i jämförelse med skriftlig information. Vidare 

påpekar de också i sin studie att för mycket skriftlig information om sällsynta biverkningar, 

ansågs som irrelevant på grund av att den inte passade kvinnans enskilda situation. De äldre 

kvinnorna i samma studie berättade att informationen var så omfattande att de fick ångest och 

hade svårigheter att läsa materialet. En del kvinnor tyckte också att informationen var 

skrämmande och oroande. En kvinna klagade på att informationen inte var specifik för henne 

och att den också var så omfattande. 
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“I couldn‟t read it until I knew what I was looking for. I found it extremely 

stressful to wade through this information and, being a librarian, I am 

trained to wade through information. I‟m usually very curious about 

everything, but not this time. I didn‟t want to know anything except what 

applied to my case” (Kreling et al., 2006, s. 1069). 

 

Att ha rätt informationskälla är lika viktigt som att få relevant information.  Kreling, et al. 

(2006) beskrev att information från andra cancerdrabbade kvinnor som genomgick 

cytostatikabehandling ansågs vara till hinder och besvär för många kvinnor på grund av att det 

skapade oro när de fick höra om andras erfarenheter av behandlingen. Dessutom tyckte 

kvinnorna i samma studie att informationsmängden från andra var för omfattande och att den 

skrämde och den påverkade dem lika mycket som ett omfattande tryckt material skulle ha 

gjort. En kvinna tyckte att informationen var mer än vad hon behövde veta och den var också 

skrämmande för henne.  

 

“I think these things are very frightening ahead of time when you feel so 

vulnerable.  I told my colleague that people were telling me all these 

terrible stories and I hadn‟t started my chemo yet and it was making me 

very upset” (Kreling, et al., 2006, s. 1070). 

 

Även öppna diskussioner om hur kvinnan skall klara av symtomen av behandlingen skulle 

vara till hjälp för yngre kvinnor.  Kvinnorna förklarade att de hade svårt med informationens 

klarhet och även olika tolkningar på vad de hade hört var ett problem. Att få klar och 

ytterligare information i olika former till exempel muntlig, inspelad eller skriftlig om 

behandlingsalternativ ansågs hjälpa kvinnorna (Coyne & Borbasi, 2009).  

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion  

Denna litteraturbaserade studie bygger på kvalitativa artiklar som ger oss en fördjupad 

förståelse för hur kvinnor med bröstcancer upplever cytostatikabehandlingen.  Analysen av 

materialet genomfördes enligt Evans (2002) analysmetod och metoden innebar att vi 

studerade tidigare forskning. Detta ledde oss till att komma fram till ett så uppriktigt resultat 

som möjligt.  Artikelsökningen är gjord i databaserna: Cinahl, Blackwell Synergy- Se Wiley 

Interscience, PubMed och PsycINFO med sökord som var sammankopplade med vårt ämne. 

De databaserna som användes kunde ge oss information som passade syftet. Antalet artiklar 

som hittades i början av sökningen var stort därför begränsades material till att de inte skulle 
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vara äldre än 1997.  Artikeln som publicerades år 1997 var mycket relevant till arbetet och 

inkluderades i studien. Relevansen på denna artikel har vi främst märkt genom att den hade 

bra rubrik, vi har även sett att innehållet i artikeln var mycket passande för vårt arbete. 

Artikeln handlar till stor del om kvinnornas olika upplevelser av biverkningar i samband med 

behandlingen. De materialen som används i arbetet var från olika världsdelar, exempelvis från 

USA, England, Canada, Australien och Danmark. För att få fram så många aspekter som 

möjligt inom området, tog vi ingen hänsyn till kvinnornas ålder eller nationalitet i studierna. 

För att granska artiklarnas kvalitet gjordes en granskningsmall (Wallengren, C. personlig 

kommunikation, 27 januari, 2010, bilaga I) med poängsystem. Vissa artiklar exkluderades på 

grund av att de hade låg kvalitet. Antalet studier på databasen PubMed var så stor att vi fick 

begränsa detta genom att välja ordet ”limit” och därefter kryssades i speciella ord som female, 

nursing journal och English.  Detta resulterade att vi fick ett mindre antal artiklar och det blev 

då lättare att arbeta med.  Vi kunde ha tagit fram andra artiklar genom att öka sökorden men 

vi tyckte att vi redan hade fått tillräckligt med artiklar och det kändes som om det inte 

behövdes fler. Däremot ville vi använda fler rapporter och material från till exempel 

Socialstyrelsens hemsida med tanke på att nyare och uppdaterad information publiceras på 

denna hemsida. Men vi kunde inte hitta relevanta rapporter som svarar just på vårt syfte och 

problemområde. En del rapporter handlar enbart om bröstcancer men inte hur kvinnor 

upplever behandlingen med cytostatika. När vi har analyserat de inkluderade artiklarna har vi 

upplevt svårigheter att kategorisera de meningsbärande enheterna bara under en kategori. De 

flesta ansågs vara passande till mer än en kategori och det har varit en extra tidskrävande 

process att komma till rätta med. En styrka i arbetet var att de flesta studierna som vi använde 

var från 2006 och framåt. Detta ansåg vi att vi använde ganska nya artiklar som beskrevs 

kvinnorna aktuella upplevelser av behandlingen. En svaghet i vår studie kan vara att vi har 

använt enbart kvalitativa artiklar i resultatet och fakta kvinnornas upplevelser i samband med 

behandlingen kan ha missats. Vi använde olika synonyma begrepp till cytostatika såsom, 

cellgifter och kemoterapi. Anledningen till detta var beroende på de källor som vi använde i 

arbetet, men betydelsen på begreppen är en och samma sak och läkemedlet används för att 

hämma celldelning. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser i samband med 

cytostatikabehandling. Vi anser att resultatet beskriver en del av kvinnornas upplevelser som 

var mest förekommande i samband med behandlingen och dessa presenteras i tre teman: 

kroppsliga upplevelser, psykiska upplevelser och upplevelsen av ett förändrat socialt 

sammanhang. 

Det som kommit fram i resultatet i studien är att kvinnorna får ett förändrat utseende och 

kroppsuppfattning i samband med cytostatikabehandling. Förändringarna uppstår ofta på 

grund av håravfallet som är en vanlig biverkning av behandlingen. Kvinnorna får därmed en 

känsla av att andra i omgivningen identifierar dem som en person med cancer och detta har 

påverkat deras självbild på ett negativt sätt. Detta överensstämmer med Frith, Harcourt och 

Fussell (2007) studie där det sägs att håravfall var den värsta och mest fruktansvärda 
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biverkningen i samband med behandlingen som kvinnorna upplevde.  Många av dem var 

oroliga för att de skulle känna sig oattraktiva. Att bära peruk eller huvudduk för att dölja 

hårförlusten har även inverkat på kvinnorna och det betraktades som ett tecken på att kvinnan 

genomgår en cytostatikabehandling. Richer och Ezer (2002) skriver att håravfall också är en 

ständig påminnelse om sjukdomen.  

Vi beskriver även hur behandlingen hade en negativ påverkan på de dagliga aktiviteterna och 

att de fysiska funktionerna begränsas. En del av denna begränsning beror på svårt illamående 

och trötthet. En del av kvinnorna uttryckte att cytostatikabehandlingen var en obehaglig och 

besvärlig upplevelse som påverkade deras fysiska förmåga och detta ledde till att de inte ville 

fortsätta behandlingen (Fu, Xu, Liu & Haber, 2008). Det beskrivs också i Luoma och 

Hakamies-Blomqvist (2004) studie att begränsningar i fysiska funktioner till följd av 

kemoterapin ledde till en känsla av minskad självständighet och känsla av beroende hos 

kvinnorna. Detta betonades även i Byar, Berger, Bakken och Melissa (2006) studie att 

trötthetsgrad påverkade också individens kvalitet och ledde till att kvinnornas livskvalitet i 

olika områden såsom, fysiskt, psykiskt och socialt tillstånd minskade. Kvinnor som upplevde 

att de var mycket trött i början av behandlingen upplevde också sämre livskvalitet. Upplevelse 

av trötthet och försämrad livskvalitet fanns kvar även efter sextio dagar avslutad kemoterapin. 

Vi har också tagit upp kvinnornas psykiska upplevelser i samband med behandlingen. Utifrån 

resultatet är rädsla, ångest och depression de mest förekommande psykiska problemen hos 

kvinnorna. Förändringar i fysiska tillstånd i samband med behandlingen utlöser också rädslan 

för återfall i sjukdomen. Byar, et al. (2006) beskriver i sin studie att upplevelse av depression 

och ångest var också vanliga vid cytostatikabehandling och dessa minskade kvinnornas 

livskvalitet. Även osäkerhet i behandlingsresultat och inför framtiden utlöser ångest och 

depression hos kvinnorna. I vår studie beskrivs även hur cytostatikabehandling kommer att 

påverka och ändra de sociala funktionerna. Många saker kommer också att bli annorlunda, 

åtminstone tillfälligt både för kvinnorna och deras anhöriga på grund av behandlingen. 

Förändringarna kan handla om sociala kontakter. Förändringar i utseendet leder ofta till att 

kvinnorna isolerar sig. En del isolerade sig också på grund av att de inte ville att andra skulle 

visa sitt medlidande eftersom detta påminde kvinnorna om sjukdomen. Detta överensstämde 

med Maggis, et al. (2009) studie där kvinnornas behov av ensamhet betonades och de 

föredrog att inte tala eller diskutera med andra. Anledningen till detta var att kvinnorna 

upplevde att andra människor baktalar dem vilket påminde kvinnorna om sjukdomen. 

Utifrån studiernas resultat anser vi att information om cytostatikabehandling är avgörande och 

betydelsefullt för kvinnorna. Kvinnorna som behandlas med cytostatika behöver på ett 

lämpligt sätt att få information och den bör också vara individuellt anpassad. Kreling, et al. 

(2006) betonade att muntlig information hade bättre resultat för äldre kvinnor jämfört med 

skriftlig information. Brist på information och information från andra cancerdrabbade kvinnor 

var ett hinder för kvinnorna att påbörja cytostatikabehandling. Vi anser att om kvinnorna hade 

fått tillräckligt med information skulle de känna sig tryggare och bättre kunna hantera 

biverkningar. I studien av Fu, et al, (2008) beskrevs även att information från andra kvinnor 

som genomgick behandlingen ansågs vara en belastning på kvinnornas själsliv. Därför 
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försökte vissa kvinnor att hålla sig borta från de pessimistiska samtalen med andra patienter. 

Informationen bör även gälla vilka biverkningar som kan uppstå efter avslutad behandling.  

Utifrån resultatet har vi fått kännedom om att avslutandet av kemoterapin är förenad med en 

känsla av förlust för många kvinnor. En del kvinnor kände förlusten av fortsatt övervakning 

och av stöd från professionell personal. Vi anser därför att en organiserad stödgrupp kan vara 

ett bra stöd för kvinnorna eftersom de kan få den hjälp och det stöd som de behöver efter 

avslutat kemoterapi.  Vi anser även att sjuksköterskorna bör ägna tillräcklig tid åt kvinnorna 

så att kvinnorna får prata och diskutera sina känslor och tankar kring behandlingen.  

Behandlingen med cytostatika orsakar även andra biverkningar såsom munsår, dålig aptit, 

sköra slemhinnor, blodbrist, andfåddhet och dålig sömn (Cancerfonden, 2010).  Kvinnornas 

upplevelser i samband med dessa biverkningar har inte beskrivits i studien. Detta är på grund 

av att i de artiklar som vi använt tog inte dessa biverkningar upp.  

Betydelse för vårdandet  

En majoritet av kvinnorna beskriver fysiska och psykiska upplevelser i samband med 

cytostatikabehandlingar. Brist på information och stöd kan orsaka lidande hos 

bröstcancerdrabbade kvinnor som behandlas med cytostatika. Det är viktigt att sjuksköterskor 

uppmärksammar detta och utifrån vårt resultat är det betydelsefullt att sjuksköterskor ger 

tillräcklig och individuell anpassad information till kvinnor. Informationen bör innehålla både 

de kortsiktiga och långsiktiga biverkningar som kan uppstå i samband med 

cytostatikabehandling. För att sjuksköterskor ska kunna informera kvinnorna på detta sätt 

behöver de mer kunskap om kvinnornas upplevelser i samband med kemoterapi. Det är även 

viktigt att kvinnornas behov av kunskap och förväntningar på vården uppmärksammas. 

Sjuksköterskornas ökade kunskap och förståelse kring området kan bidra till att ge individuell 

anpassad vård. Detta innebär att sjuksköterskan med hjälp av sin kunskap angående vilka 

biverkningar som kan uppstå, eller hur biverkningar kan hanteras kan ge tillräcklig 

information till kvinnor. Individuell anpassad vård kan minska lidandet vilket kan leda till att 

ökad livskvalité. Om detta beaktas kan detta leda till en förbättrad vård till denna 

patientgrupp.  
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Bilaga I: Granskningsmall för studiernas kvalitet. Modifierad modell.                                       

Wallengren, C. personlig kommunikation, 27 januari, 2010 

 

Ja= 1p  Nej=0p  Vet ej=0p  

 

1. Passar artikelns titel till studiens syfte?  

2. Är syftet tydligt angivet?  

3. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

4. Finns urval beskrivet?  

5. Är urvalet relevant till studiens syfte? 

 6. Finns metod till urval beskrivet?  

7. Beskrivs metoden för datainsamlingen?  

8. Är datainsamlingsmetoden relevant till syftet?  

9. Finns det beskrivet när datainsamlingen skedde?  

10. Finns det beskrivet var datainsamlingen skedde?  

11. Anges vilken analysmetod som har använts?  

12. Vad visar resultatet?  

13. Svarar resultatet på studiens syfte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilaga II                                                                                              

 

Översikt av analyserad litteratur, kvalitativa artiklar:    

 

 Perspektiv Problem och syfte Metod  Resultat 

Titel: The 

transition from 

breast cancer 

‘patient’ to 

‘survivor’. 

Författare: 

Allen, J.d., 

Savadatti, S., & 

Gurmankin 

Levy, A. 

Tidskrifter: 

Psycho-

Oncology 

Årtal: 2009.  

Patientperspektiv Problem: det är lite 

känt om hur 

bröstcanceröverlevande 

kvinnornas situation är 

under övergången från 

avslutad behandling till 

livet som överlevande. 

Syfte: Att undersöka 

kvinnors rädsla för 

risken av återfall i 

cancer, känsla av 

förlust av  

professionell 

övervakning, socialt 

stöd från vårdgivare 

och andra patienter, 

och strategier de 

använder för att 

hantera dessa farhågor. 

Fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med 

kvinnor som 

genomgått adjuvant  

kemoterapi eller 

strålning för nya steg I 

eller II bröstcancer för 

tolv månader. 216 

kvinnor deltog i 

undersökning.  

Dataanalys 

genomfördes med 

hjälp av en konstant 

jämförande analys.  

Resultaten visar 

att många av 

kvinnorna  

hade positiva 

aspekter i livet, 

men en del av 

dem upplevde 

rädsla för återfall i 

cancern efter 

avslutad 

behandling.  

Slutet av 

behandlingen var 

förenad med en 

känsla av förlust 

för många av 

kvinnorna.  

Kvinnor visade 

nya 

beteendemönster 

såsom att 

motionera, sluta 

röka, äta 

hälsosamt kost, 

kontrollera stress 

och ägna sig åt 

andliga aktiviteter 

för att hantera 

problemen de 

upplevt. 

Titel: Side 

Effects of  

Adjuvant 

Chemotherapy: 

Perceptions of 

Node-Negative 

Breast Cancer 

Patients. 

Patientperspektiv Problem: Många 

kvinnor  

som inte skulle ha ett 

återfall i cancer 

kommer att uppleva   

onödvändigt toxiska 

biverkningar av 

kemoterapi. 

Prospektiv studie, 

Tjugoett node-

negativa 

bröstcancerdrabbade 

kvinnor intervjuades 

strax efter avslutad 

adjuvant kemoterapi. 

Kvinnor rekryterades 

från onkologiklinik i 

Håravfall, trötthet, 

behandlings-

relaterat de 

problem, 

illamående och 

infektioner/låg 

blodsvärde var de 

biverkningar som 

oftast beskrivs 



   

Författare: 

Beisecker, A. 

E., Cook, M. 

R., Ashworth, 

J., Hayes, J., 

Brecheisen, M., 

Helmig, L., 

Hyland, S., & 

Selenke, D.  

Tidskrifter. 

Psycho- 

Onkology, 

Årtal: 1997 

 

Syftet var att 

undersöka vilka 

biverkningar av 

kemoterapi som 

kvinnorna upplevt och 

att undersöka vilka 

bieffekter som 

kvarstod efter avslutad 

behandling. 

 

USA.  

Dataanalys: En 

induktiv kvalitativ 

analysmetod 

användes. 

 

som problemen. 

Kvinnorna 

upplevde 

fortfarande 

menopausala 

problem, 

viktökning, 

minskad energi 

och trötthet sex 

månader efter 

avslutad 

behandling.  

 

 

Titel: Symptom 

experiences 

during 

chemotherapy 

treatment—

With focus on 

nausea and 

vomiting 

Författare: 

Bergkvist,  K., 

& Wengström, 

Y. 

Tidskrift: 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing. 

Årtal: 2006 

 

Patientperspektiv Problem: De flesta 

tidigare studier om 

illamående och 

kräkningar fokuserade 

endast på hur ofta 

dessa symptom 

uppstått och hur 

symptomen hanterades. 

 

Syfte: Att få en djupare 

förståelse om 

cancerpatienternas 

symtom upplevelser 

med fokus på 

illamående och 

kräkning under 

cytostatikabehandling 

och konsekvenser av 

dessa på det dagliga 

livet.  

 

En kvalitativ metod 

användes.  

Nio kvinnor med 

olika typer av cancer 

och som fick olika 

cytostatikabehandlig 

deltog. 

Semistrukturerade 

intervjuer som varade 

i ungefär sextio 

minuter genomfördes. 

Data analyserades 

med hjälp av tematisk 

analys metod enligt 

Kvale's (1996). 

Upplevelser av 

illamående och 

kräkningar under 

cytostatika 

behandling har en 

djupgående effekt 

på kvinnornas 

dagliga liv vilket 

ledde till att skapa 

en negativ inverka 

på deras 

födointag, 

viktminskning, 

social interaktion, 

sömnstörning 

samt beslut om 

nya behandlingar. 

Titel: Living the 

experience of 

breast cancer 

treatment: The 

younger 

women‘s 

perspective 

 

Patientperspektiv Problem: Bristen på 

förståelse för unga 

bröstcancerdrabbade 

kvinnors särskilda 

problem och behov  

påverkar deras 

erfarenhet av sjukvård 

Syfte: Att undersöka 

unga 

En tolkande kvalitativ 

design har använts för 

att utforska  

erfarenheter av 

bröstcancer hos unga 

kvinnors liv.  

Djupintervjuer med 

sex kvinnor från ett 

privat onkologiskt 

Behandling av 

bröstcancer 

började så snabbt 

efter diagnosen 

och kvinnorna 

hade för lite tid att 

anpassa sig till en 

livshotande 

sjukdom.  



   

Författare: 

Coyne, E & 

Borbasi, S   

Tidskrift: 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Årtal: 2009 

bröstcancerdrabbade 

kvinnors (under femtio 

år) upplevelser av 

bröstcancer och 

beskriva deras 

individuella 

erfarenheter av att 

hantera bröstcancer  

behandlingen. 

sjukhus i Queensland,  

Australien 

genomfördes. 

Data analyserades 

genom att använda 

induktiva kvalitativa 

metoder. 

Biverkningar till 

följd av 

behandlingen har 

påverkat 

kvinnornas känsla 

och förmågan att 

ta hand om sin 

familj. Vissa 

förändringar 

såsom trötthet, 

illamående och 

tidig menopausala 

var särskilt 

oroande. Kvinnor 

beskrev en positiv 

vilja att överleva. 

Titel: Hair Loss 

Induced by 

Chemotherapy: 

An 

Anthropological 

Study of 

Women, Cancer 

and 

Rehabilitation. 

Författare: 

Hansen, H.P. 

Tidskrift:  

Anthropology  

and Medicine. 

Årtal: 2007 

Patientperspektiv Problem: Håret har 

allmänt varit en stark 

symbol för relationen 

mellan individer och 

samhället och har 

fungerat som en 

symbol  för social och 

kulturell status.  

Syfte: Att beskriva 

kvinnors erfarenheter 

av kemoterapiinducerat 

håravfall i ett Danskt 

sammanhang. 

 

 

Observationer,  

 informella intervjuer 

och djupintervjuer 

med kvinnor under tre 

cancrar rehabiliterings 

kurser i Danmark 

samt genom att 

studera skriftliga 

källor.   

En semiotisk data 

analysmetod enligt 

Perice (1958) 

användes. 

 

 

Kvinnorna 

beskrev 

håravfallet som en 

förlust av 

kvinnlighet och 

uppfattar sig själv 

som en sjuk 

person. 

 

Titel: Women's 

Experiences of 

an Altered 

Appearance 

during 

Chemotherapy: 

An Indication 

of Cancer 

Status. 

Författare: 

Harcourt, D., & 

Frith, H.  

Tidskrift. 

Journal of 

Patientperspektiv 

 

Problem: Det mesta av 

befintlig forskning har 

inte fokuserat särskilt 

på kvinnornas 

upplevelser av 

förändrat utseende, 

utan snarare handlat 

om erfarenheter av 

kemoterapi mer 

allmänt.  

Syfte: Att utforska 

bröstcancerdrabbade 

kvinnornas upplevelser 

av ett förändrat  

utseende under 

Kvalitativ  

studie med både 

semistrukturerade 

intervjuer och visuella 

metoder (fotografi) 

användes. Nitton 

kvinnor som hade 

diagnostiserats  

bröstcancer och 

behandlats med 

kemoterapi deltog i 

undersökning. 

Dataanalys: En 

induktiv tematisk 

analysmetod 

Kvinnor upplevde 

oro över att 

förändringar 

skulle göra dem 

omedelbart 

identifierbara 

som en "person-

med-cancer" och 

upplevde problem 

i interaktioner 

med andra. 



   

Health 

Psychology 

Årtal: 2008 

cytostatikabehandling. användes.    

  

 

Titel: A 

Qualitative 

Study of 

Factors 

Affecting 

Chemotherapy 

use in Older 

Women With 

Breast Cancer: 

Barriers, 

Promoters, and 

Implications 

For 

Intervention. 

Författare: 

Kreling, B., 

Figueiredo, M, 

I., Sheppsrd, V 

&  Mandelblatt, 

J, S.   

Tidskrift: 

Psycho-

Oncology  

Årtal: 2006 

Patientperspektiv Problem: Incidensen av 

bröstcancer ökar med 

stigande ålder och 

kvinnor som är 

sextiofem år gamla och 

äldre behandlas inte 

alltid med de mest 

intensiva behandlingar, 

såsom adjuvant 

kemoterapi. 

Syfte: Att undersöka 

äldre bröstcancer 

drabbade kvinnor 

attityder till följd av 

kemoterapi och 

faktorer som påverkade 

deras beslut att 

använda eller inte 

använda denna 

behandling. 

Kvalitativa metoder 

används för att 

genomföra 

ras/etnicitet specifika 

fokusgrupper. 

Trettiofyra äldre 

bröstcancer 

överlevnade kvinnor 

från Washington, DC, 

USA deltogs. 

Kvalitativ 

innehållsanalys med 

hjälp av NVIVO 

program (NVIVO 

Software, 2005 QSR 

International) 

användes. 

 

 

 

Resultaten visade 

att många kvinnor 

kände att de inte 

hade något "val" 

att göra.  

Negativa 

förväntningar om 

biverkningar och 

brist på 

information 

särskilt för 

kvinnans enskilda 

situation var 

hinder för att 

använda 

kemoterapi.  

Titel: African 

American 
Women’s 

Experiences 

With the Initial 

Discovery, 

Diagnosis, 

and Treatment 

of Breast 

Cancer. 

 

Författare:   

Lackey, N.R., 

Gates, M.F., & 

Patientperspektiv Problem: Det  mesta av 

forskning om 

bröstcancer har utförts 

med kaukasisk 

befolkning och det 

skulle vara mer 

lämpligt att undersöka  

Afrikan-Amerikanska 

kvinnors själva 

upplevelse av 

sjukdomen och initial 

behandling. 

Syftet är att beskriva 

upplevelser av 

afrikansk 

Amerikanska kvinnor 

som lever med 

Tretton afrikaner 

amerikaniska kvinnor 

(åldrarna 30-66) 

deltog från två 

onkologier kliniker i 

storstadsområden i 

söder om USA. 

Fenomenologiska 

intervjuer 

(transkriberade 

ordagrant)och 

fältanteckningar. Data 

analyserades med 

hjälp av Colaizz´s 

metod för 

fenomenologisk 

Kvinnor upplever 

en ”trajectory” i 

samband med att 

få diagnosen, 

genomgå kirurgi 

eller adjuvant 

kemoterapi. 

Kvinnans 

kvinnlighet 

påverkas till följd 

av hårförlust, 

förlust av bröstet, 

och hennes 

sexuella 

attraktivitet för 

män påverkas 

också. Även 



   

Brown, G. 

Tidskrift: 

Oncology 

Nursing Forum. 

Årtal: 2001 

bröstcancer efter 

primär diagnos och 

under pågående första 

behandling. 

beskrivning.  avspeglades 

kvinnans 

andlighet 

som en förtröstan 

på Gud. 

Titel: The 

meaning of 

quality of life in 

Patients being 

for advanced 

breast cancer: A 

qualitative 

study 

Författare: 

Luoma, M-L., 

& Hakamies- 

Blomqvist, L. 

Tidskrift: 

Psycho- 

Oncology  

Årtal: 2004. 

 

Patientperspektiv Problem: Förbättrad 

livskvalitet kan i 

framtiden bli en allt 

viktigare fråga som 

påverkar valet av 

kemoterapi hos 

patienter med 

avancerad bröstcancer.  

Syfte: Att undersöka 

påverkan av avancerad 

bröstcancer på 

kvinnornas livskvalitet. 

En semistrukturerad 

intervju användes, och 

fenomenologiska 

forskningen metod 

valts för att analysera 

data. 25 kvinnor 

deltog i studien från 

en cancerklinik i 

Finland.  

kvalitativ 

analysmetod med 

hjälp av AtlasTi 4.1 

för Windows 

programpaket 

(www.atlasti.de2003) 

användes. 

 

 

 

 

 Kvinnorna 

upplevde 

begränsningar i 

fysisk funktion 

som ledde till en 

minskad 

självständighet 

och att vara 

beroende av 

andra.  

Förändringar i 

utseendet 

påverkade 

kvinnors förmåga 

att utföra roller 

och ta 

ansvar vilket 

ledde till 

förändringar i 

livsstil som i sin 

tur ledde till 

isolering. 

Titel: The 

Impact of 

Culture and 

Sociological 

and 

Psychological 

Issues on 

Muslim Patients 

With Breast 

Cancer in 

Pakistan. 

Författare: 

Maggi, B., 

Haroon, H., 

Saima, F., 

Mariam, H., & 

Patientperspektiv Problem: Effekterna av 

bröstcancerdiagnos, 

kultur, religion och 

psykosociala och 

psykologiska 

aspekter av bröstcancer 

är inte väl studerade 

bland muslimska 

kvinnor i Pakistan. 

Syfte: Att undersöka 

kvinnors upplevelser 

av bröstcancer och de 

copingstrategier som 

de använde för att 

hantera sjukdomen.  

Kvalitativa studien 

användes 

semistrukturerade 

intervjuer, 30 

kvinnliga patienter 

med bröstcancer 

rekryterades från en 

regional cancer 

sjukhus i Lahore.  

De semistrukturerade 

intervjuer har 

analyserats med hjälp 

av tematisk 

analysmetod.  

Kvinnors 

upplevelse av 

bröstcancer och 

dess inverkan 

fokuserade på 

deras känslor 

under hela 

sjukdomens 

”trajectory”.  

Religion och 

familjestöd ansågs 

vara 

copingstrategier 

för att hantera de 

negativa 

effekterna av 

http://www.atlasti.de2003/


   

 

  

Ammarah, Z. 

 

Tidskrift: 

Cancer 

Nursing: 

Årtal: 2009 

kemoterapi 

Titel:  Living in 

It, Living With 

It, and Moving 

on: Dimensions 

of Meaning 

During 

Chemotherapy. 

 

Författare: 

Richer, M - C., 

Ezer, H. 

Tidskrift: 

Oncology 

Nursing Forum. 

 

Årtal: 2002. 

Patientperspektiv Syftet var att 

undersöka upplevelser 

av 

kemoterapibehandling 

bland kvinnor som 

nyligen fått diagnosen 

bröstcancer. Följande 

frågor togs upp: Vad är 

konsekvenserna av 

sjukdomen och 

kemoterapi 

behandlingar på 

kvinnors fysiska 

välbefinnande,  

deras emotionella 

tillstånd och deras 

sociala relationer? 

Semistrukturerade 

intervju 

genomfördes.. 

En beskrivande 

förberedande design 

valdes för att 

möjliggöra fördjupade 

undersökningar av 

kvinnors upplevelser.  

Tio kvinnor som 

deltog i studien var 

från en onkologisk 

klinik i Canada.  

Dataanalys: En 

induktiv kvalitativ 

analysmetod 

användes.    

 

Kvinnor beskriver 

tre dimensioner 

av sina 

erfarenheter  

av bröstcancer 

och kemoterapi: 

"att leva i det, 

"leva med det”, 

och "gå vidare." 

Kvinnorna 

beskrev också att 

effekterna av 

kemoterapi 

påverkade både 

deras inre värld 

och deras sociala 

relationer med 

människor 

omkring dem. 

 


