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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela 

världen. I en del av bröstcancerdiagnosen är cytostatikabehandlingen den enda 

behandlingen som ges i syfte av att bota, lindra symtom eller att förlänga 

överlevnadstid. Cytostatikabehandlingen orsakar olika biverkningar hos kvinnorna 

med bröstcancer som kan göra att hälsa och välbefinnande försämras.  

Syfte: Att beskriva upplevelsen av cytostatikabehandling hos kvinnor med 

bröstcancer.  

Metod: Litteraturöversikt av elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. En induktiv 

ansats användes analysen utfört enligt Fribergs femstegsmodell. Artiklar söktes i 

databaserna CINAHL och PSYKINFO.   

Resultat: Tre huvudteman och sex subteman. Till temat Fysiska förändringar 

subteman har identifierades; synliga och osynliga. Psykiska förändringar hade 

subteman; Emotionella förändringar, förändringar i själv uppfattningen& autonomi. 

Temat sociala förändringar hade subteman; förändringar i familjerelationer och 

förändringar i sociala sammanhang.   

Slutsatser: Kvinnorna upplevde förändringar i utseendet, mentala och till följd 

sociala förändringar efter genomgången av cytostatikabehandlingen. Kvinnorna 

skulle kunna hantera och anpassa sig inför de nya förändringar som behandlingen 

medför. Mer forskning kring kvinnornas upplevelse av cytostatikabehandlingen och 

vilka förändringar den ger upphov till behövs.  Detta ska förbättra möjligheten att 

erbjuda ett bra bemötande och rätt stöd för dessa kvinnor så att de i sin tur kan 

hantera sin nya situation.     
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Summary 
 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women 

worldwide. In specific types of breast cancer diagnosis, chemotherapy is the only 

treatment given for the purpose of curing, alleviating symptoms or prolonging sur-

vival time. Cytostatic treatment causes various side effects in women with breast can-

cer which can cause health and well-being to deteriorate. 

Purpose: Was to describe the experience of chemotherapy in women with breast 

cancer. 

Method: Literature review of eleven qualitative scientific articles. An inductive ap-

proach was used, and the analysis performed according to Friberg's five-step model. 

Articles were searched in the databases CINAHL and PSYKINFO. 

Result: Three main themes and six subthemes were identified. The theme of physi-

cal changes; two subthemes have been identified: visible and non-visible changes. 

The changes psychologically had subthemes; emotional, self-perception & autonomy. 

The theme social changes had subthemes; family relationships and social relations. 

Conclusions: The women experienced changes in appearance, mental and social 

changes following the review of the chemotherapy treatment. The women could with-

stand and adapt to the new changes that the treatment entails. More research is 

needed on the women's experience of chemotherapy and what changes it causes. This 

will improve the opportunity to meet the complex needs of these women and to offer 

a better support so that they can in turn manage their new situation. 
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen, cirka 

två miljoner kvinnor fick diagnosen under 2018 (World Health Organisation [WHO], 

2018). Under år 2018 avled 1440 000 kvinnor i världen av bröstcancer (WHO, 2018).   

I Sverige var medianålder vid insjuknande i bröstcancer bland kvinnor är 66 år. 

Statistik visar att en av tio kvinnor kommer att få en bröstcancerdiagnos vid någon 

tidpunkt innan 75 års ålder (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Fokuset i detta arbete ligger på kvinnors upplevelse av cytostatikabehandlingen vid 

bröstcancer. I en del av bröstcancerdiagnosen är cytostatikabehandlingen den enda 

behandlingen som ges i syfte av att bota, lindra symtom eller att förlänga 

överlevnadstid. Diagnostiserade kvinnor med bröstcancer kan uppleva behandlingen 

som påfrestande (Lidbrink & Andersson, 2018).       

Cytostatikabehandlingen orsakar olika biverkningar hos kvinnorna med bröstcancer, 

som kan göra att hälsa och välbefinnande försämras (Reich et al., 2017). 

Biverkningarna kan orsaka olika förändringar hos de drabbade kvinnor som kan 

påverka deras identitet, kvinnlighet och självuppfattningen (Reich et al., 2017).  

Sjuksköterskan har en central uppgift inom vården som består av att hjälpa patienten 

att upprätthålla en god livskvalitet trots sjukdomen och dess behandling som kan 

upplevas påfrestande för patienten (Bittencourt Romeiro, Peuker, Bianchini & Kern 

de Castro, 2016). Det kräver att erbjuda stöd och god vård för patienterna för att 

kunna hantera sin sjukdom och svårigheter som medföljer diagnosen och dess 

behandling (Bittencourt Romeiro et al., 2016). 

Bakgrund 

Bröstcancer  

Bröstcancer uppstår vid en obalans i cellfördelningshastighet som leder till en ökad 

celltillväxt (Schneider, Zainer, Kubat, Mullen, & Windisch, 2014). Denna obalans kan 

orsakas av ämne som triggar igång en felaktig cellfördelning såsom rökning, 

kemikalier och strålning (Schneider et al., 2014). Ärftlighet och genetik har också en 

stor roll av diagnosens uppkomst. Bröstcancer kan också orsakas av hormonella 

faktorer, eftersom bröstkörtlarna påverkas av kvinnas könshormon såsom östrogen 

och progesteron (Schneider et al., 2014).  
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Bröstcancer finns i olika former beroende på var cellförändringarna börjar detta 

förklarar Lidbrink och Andersson (2018). Om förändringarna börjar i 

mjölkgångarnas celler kallas det ductal cancer och om förändringen i celler börjar 

mjölkkörtlarna så kallas det lobulär cancer. Vid enstaka fall sker förändringen i 

bindväv som finns mellan mjölkkörtlarna, och det kallas en sarkomcancer. 

Cancerformerna kan variera, mellan snabbväxande och en långsamt växande 

(Lidbrink & Andersson 2018). 

Olika behandlingsmetoder 

Bröstcancerbehandlingen delas först och främst in i form av kirurgi, cytostatika, 

strålbehandling och hormonell behandling. Syftet med dessa behandlingar är att bota 

sjukdomen, att minska risken för spridning och återinsjuknande eller för 

symtomlindring. Dessa olika behandlingar kan också ges i form av en 

kombinationsbehandling, beroende på cancertyp och dess spridning (Farouk et al., 

2016). 

Det kirurgiska ingreppet är i form av operation där bröstet som är angripet av cancer 

opereras bort helt och det kallas mastektomi (Ericson & Ericson, 2013). När cancer i 

bröstet är avgränsad då sker det en partiell mastektomi där den delen av bröstet som 

är angripet opereras bort (Ericson & Ericson, 2013). 

Strålbehandling kan ges som en enda behandling eller i kombination med andra 

behandlingsmetoder såsom kirurgi och cytostatikabehandling (Begg, Stewart, & 

Vens, 2011). Strålbehandling är en lokalbehandling som ges i syftet att döda celler 

genom att skada cellernas arvsmassa. Båda friska celler och celler som är angripna av 

cancer dödas kring det område som strålas. Friska celler har förmågan att reparera 

sig medan cancerceller inte har förmågan att reparera skadorna som orsakats av 

strålbehandlingen och då elimineras cancercellerna (Begg et al., 2011).  

Hormonbehandling är en annan behandlingsform för bröstcancer, då läkemedel 

hämmar östrogenet som är ett viktigt hormon för cancercellers tillväxt. Bröstkörtlar 

påverkas av östrogenet och det bidrar till att tumörer som utvecklas i bröstet har 

receptorer för östrogenet som bidra till deras tillväxt (Ericson & Ericson, 2013). 

Hormonbehandlingen binder sig till tumörcellens tillväxtreceptorer som finns på 

tumörcellers membran och hindra östrogen bindning (Ericson & Ericson, 2013).    
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Cytostatikabehandling  

Cytostatikabehandlingen är en vanlig behandlingsform vid bröstcancer som orsakar 

biverkningar hos patienterna som blir ordinerade en sådan behandling (Bayram, 

Durna & Akin, 2014). Cytostatika är en samlingsbeteckning av läkemedel som verkar 

båda som en cellväxthämmande och tumörcellers rensare. Den rensar vandrande 

tumörceller där de befinner sig. Cytostatikabehandlingen används som en verksam 

metod för att bekämpa cancermetastaser (Bayram et al., 2014).  

Syftet med cytostatikabehandlingen är att bota sjukdomen och då kallas det en 

kurativ behandling, eller att lindra symtom och här talas om en palliativ behandling. 

Cytostatikabehandlingen kan både ges som en adjuvant och neo-adjuvant 

behandling. Adjuvant behandling ges i syfte av att minska sjukdomsåterfall medan 

neo-adjuvant ges preoperativt, syftet med det är att minska tumörstorlek innan det 

kirurgiska ingreppet. Målet är att ge de drabbade kvinnor en god livskvalité och 

förlänga livet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2018). 

Cytostatikabehandling vid bröstcancer ges oftast i olika varianter av venösa centrala 

infarter (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2011).  

Cytostatikabehandlingens biverkningar  

Cytostatika påverkar inte bara tumörceller utan den påverkar också de friska cellerna 

i kroppen, därför ger behandlingen biverkningar (Nygren, 2018). Biverkningar 

varierar beroende på vilken typ av cytostatika som används, hur kroppen reagerar 

mot den och var i vävnaden cancercellerna ligger. Kroppens friska celler är känsliga 

mot cytostatika, specifikt celler med stor cellomsättning, såsom benmärgens celler 

som tillverkar miljontalblodkroppar varje dag. Tarmens, munnens och hårrötters 

slemhinnor är också en sorts celler som är snabbväxande och som förnyas hela tiden, 

därför dödas de cellerna av cytostatikabehandlingen. Av den orsaken ges 

behandlingen oftast i kurer med uppehåll i några veckor, orsaken som har nämnts 

tidigare att behandlingen negativt påverkar de friska cellerna. Uppehållsveckor ger 

möjligheten till de friska cellerna att återhämta sig mellan kurerna, därmed 

försvinner biverkningarna helt eller delvis (Nygren, 2018).  

Biverkningarna kan variera mellan illamående, kräkningar, trötthet (fatigue) och 

håravfall (alopecia) som kan upplevas påfrestande för patienten (Nurgali, Jagoe, & 

Abalo, 2018; Van den Hurk, Mols, Vingerhoets, & Breed, 2010; Can, Demir, Erol & 

Aydiner 2013). 
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Håret kan vara en del av individens identitet och kroppsuppfattning och vid 

hårförlust påminnas patienten konstant om sin cancersjukdom, vilket kan påverka 

sitt psykiska mående (Nurgali et al., 2018; Van den Hurk et al., 2010; Can et al., 

2013). 

Andra biverkningar kan också vara dålig aptit, infektionskänslighet, blödning, sköra 

slemhinnor, anemi, samt försämrad fertilitet (Nygren, 2018).  

Illamåendet och trötthet är det mest vanliga negativa biverkningar som orsakas av 

cytostatikabehandlingen enligt Colagiuri, Dhillon, Butow, Jansen, Cox och Jacquet 

(2013).  

Sjuksköterskan & omvårdnadsroll   

Kvinnans identitet är en viktig del av hennes liv, och hennes kropp är en central del 

av identiteten (McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard, & Kearney, 2010). Att 

drabbas av bröstcancer och att gå igenom dess behandling kan orsaka ett förändrat 

utseende och detta kan leda till att kvinnorna inte känner igen sig och som en 

konsekvens kan en känsla av identitets förlust upplevas (McCann et al., 2010). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017), ska en sjuksköterska ha ansvar för de 

kliniska beslut som patienten erbjuds inom vården för att förbättra, behålla, återfå 

sin hälsa och hantera sitt hälsoproblem och möjliggöra för patienten att uppnå 

välbefinnandet och livskvalitet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Eftersom 

bröstcancerdiagnosen kan vara ett hot mot kvinnors liv, påverkar det deras förmåga 

att hantera sin sjukdom och hantera svårigheterna som medföljer diagnosen i det 

dagliga livet (Salonen, Kellokumpu‐ Lehtinen, Tarkka, Koivisto, & Kaunonen, 2011). 

Kvinnor med bröstcancer kan lida av olika biverkningar vid cytostatikabehandlingen, 

som kan orsaka fysiska, psykiska och sociala symptom som såväl som minskat 

välbefinnande. Detta skapar ett behov av stöd och information som kan kvarstå under 

hela diagnosupplevelsen (Salonen et al., 2011). 

På grund av detta bör sjuksköterskan se hela patienten och att varje enskild patient är 

unik och har en unik upplevelse av sin sjukdom (Ekman et al., 2011).  

Sjuksköterskan ska ta reda på patientens upplevelse av sjukdomen och uppfattning 

av situationen. Att se patienten i sitt eget sammanhang, gör att patientens delaktighet 

och känslan av att kunna påverka situationen stärkas och därmed förbättra patients 

kontroll över sig själv och sin sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
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Lidandet som kvinnorna kan genomgå av cytostatikabehandlingen minskas genom 

att ha en god kontakt och ett emotionellt stöd från sjuksköterskas sida (Bittencourt 

Romeiro et al., 2016).  

 

Känslan av sammanhang (KASAM) 

 

Denna salutogena modellen grundades av Aaron Antonovsky(1991) där har 

hälsoorienterade teorin utvecklat ett centralt begrepp KASAM, känslan av 

sammanhang. Denna teori fokuserar på hälsans ursprung och personer med olika 

förutsättningar att hantera påfrestningar i livet som exempelvis vid sjukdomar. 

Hälsan i denna teori beskrivs som ett kontinuum med två poler hälsa respektive 

ohälsa (Antonovsky, 2005). Teorin har tre dimensioner begripligt, hanterbart och 

meningsfullt som påverkar individens förmåga att hantera svåra situationer i livet. 

Begriplighet står för individens kognitiva uppfattning för händelsers ordning. 

Hanterbart står för hur individen klarar svåra och påfrestande situationer i livet. 

Meningsfullhet står för individens förståelse av motivationen i livet (Antonovsky, 

2005). En hög KASAM är avgörande för att individen ska kunna behålla och utveckla 

sin hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 2005). Att ha en hög känsla av 

sammanhang i vardagen och ha en positiv blick för den kommande framtiden, trots 

negativa omständigheter är viktigt (Antonovsky, 2005). 

Enligt tidigare studier har en direkt koppling mellan individens KASAM - nivå och 

dennes livskvalité och välbefinnande påvisat. Känslan av sammanhang ger de 

drabbade kvinnorna möjligheten av en bättre hantering och större acceptans för sin 

sjukdom (Croson & Keim-Malpass, 2016).  

KASAM är ett begrepp som tillämpad för kvinnors upplevelse vid 

cytostatikabehandlingen, då behandlings biverkningar orsakar livsförändringar som 

kan ha en stor inverkan på kvinnornas fysiska, psykiska och sociala mående. Dessa 

förändringar kan vara faktorer som kan påverka begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet hos kvinnorna som genomgå cytostatikabehandlingen. 

Cytostatikabehandlingen i samband med bröstcancer hos kvinnor ger upphov till 

olika biverkningar, och dessa kan orsaka olika förändringar i kvinnornas liv. 

Drabbade kvinnor skulle kunna hantera, begripa och uppleva meningsfullhet vid 

dessa förändringar som orsakas av en sådan behandling, därför behöver en 
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allmänsjuksköterska ha kunskap om hur kvinnorna upplever sin 

cytostatikabehandling och hur cytostatikabehandlingen inverkar på dessa kvinnors 

liv. Då hjälper detta att stötta de kvinnorna och reducera stressen som orsakas av 

cytostatikabehandlingen (Akgun- Sahin & Tan, 2016).  

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelsen av cytostatikabehandling hos kvinnor med 

bröstcancer.  

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt tillämpades på sökta vetenskapliga artiklar. Att utföra en 

litteraturöversikt enligt Friberg (2017) är att skapa en översikt över kunskapen inom 

ett specifikt område, eller att få en förståelse av befintlig forskning. Artiklar med 

kvalitativ ansats ska användas för att få djupare förståelse av hur kvinnors upplever 

cytostatikabehandling. För att uppfylla uppsatsens syfte granskades resultat som 

redovisades i de vetenskapliga artiklarna, genom användandet av induktiv metod. De 

resultaten som framkom ur denna analys av de valda artiklarna sammanställdes 

sedan som helhet av kvinnors upplevelse av cytostatikabehandlingen vid bröstcancer 

(Kristensson, 2014).        

Urval och datainsamling 

Litteratursökningsprocessen har skett genom att använda databaserna CINAHL som 

har en omvårdnadsvetenskap inriktning, samt databasen PsycINFO som handlar om 

psykologi kopplat till medicin och omvårdad. Headings samt fritextord har använts 

vid sökningen i CINAHL, medan i databasen PsycINFO en fritextsökning med samma 

sökord som har använts i CINAHL har också används här. Sökningen i båda 

databaser gjordes genom att använda sökord såsom Chemotherapy, Chemo*, brast 

cancer*, breast neoplasm, women, experience, side effects, qualitative*, för att få 

tydligare inriktning mot syftet av hur kvinnorna upplevde cytostatikabehandling, 

samt för att ha ett begränsat antal träffar. Trunkeringsteknik har använts vid vissa 

sökord för att få alla böjningsformer av ordet. Sökningen gjordes för varje sökord 

sedan kopplades sökorden med operatorn AND för att koppla ihop söktermer. 
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Datainsamling av valda artiklar gjordes med begränsningarna peer reviewed, 

engelskt språk, och publikation mellan åren 2009–2019 (Friberg, 2017).  

Olika kombinationer av sökord ovan har gjorts (bilaga 1). Databasen CINAHL gav vid 

första sökningen 2,767 artiklar av dessa lästes 0 artiklar. Andra sökningen gav 178 

träffar av dessa lästes 40 abstract. Vid sökningen 3 gav 39 träffar vidare lästes 39 

abstract och 39 hela artiklar. Vidare valdes 2 artiklar efter kvalitetsgranskning. En 

fjärde sökning gjordes med hjälp av trunkeringsteknik vilket gav det 65 artiklar, av 

dessa lästes 65 abstract och 65 artiklar, efter kvalitetsgranskning inkluderades 3 

artiklar. I databasen PsycINFO 3 sökningar gjordes med olika kombinationer av 

sökord, då gav första sökningen 401 artiklar, av dessa lästes 33 abstract. Vid andra 

sökningen gav det 93 sökningar, av dessa lästes 44 abstract och 20 artiklar, efter 

kvalitetsgranskning gick 2 artiklar vidare. Tredje sökningen gav 38 träffar, av dessa 

lästes 38 abstract och 38 artiklar, efter kvalitetsgranskning gick 4 artiklar vidare.        

En kvalitetsgranskning av sökta artiklar har använts enligt Jönköpings 

Hälsohögskola, avdelning för omvårdnads granskningsprotokoll för basala 

kvalitetskriterier för studier med en kvalitativ metod, (bilaga, 2). Sökta artiklarna 

granskas utifrån studiens syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling och 

dataanalys, och den etiska övervägande samt resultaten. Av 11 artiklar som 

inkluderades i denna studie fick 9 artiklar 12/12 poäng. Två artiklar fick 11/12 poäng, 

då i den ena metoden diskuterades ej mot kvalitetsbegrepp och i den andra ej 

återkoppling från bakgrund till diskussion har skett (bilaga 3).  

I denna sökning har inklusionkriterier och exkluionskriterier tagets med i 

tankeprocessen (Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionkriterier för artiklarna som 

används i denna litteraturstudie är att de ska vara originalartiklar av kvalitativa 

studier. Valda artiklar ska uppfylla hög eller medelhög kvalité med hjälp av 

granskningsprotokollet. Urvalet i de valda artiklarna ska innefatta kvinnor mellan 

18–75 års ålder som är diagnostiserad med bröstcancer och som behandlas med båda 

adjuvant och neo-adjuvant cytostatikabehandling.   

Exkluionskriterier för valda artiklar är att de hade ett innehåll om andra 

cancerdiagnoser än bröstcancer och andra behandlingar än cytostatikabehandling. 

Studierna som inbegriper deltagare under 18 år har också exkluderats.    



8 
 

Dataanalys 

Dataanalysen av artiklarna baseras på Friberg (2017) analysmetod. Fribergs metod 

består av fem steg där första steget är att gå igenom och läsa artiklarna flera gånger 

för att förstå materialet. Andra steget att fokusera på artiklarnas resultat och 

identifiera nyckelfynden i dem och ta ställning till vad som mest betydande för 

forskningsfråga. Tredje steget att göra en sammanställning av varje artikels resultat, 

genom att identifiera teman och subteman och texten som bygger upp subteman, för 

att får en överblick över vad som ska analyseras. Fjärde steget att relatera olika 

artiklarnas resultat. Detta sker genom att identifiera likheter och skillnader mellan de 

olika resultaten. Sedan sammanställa likheter i de resultaten och skapa nya 

övergripande teman i relation till syftet. Varje tema fick en enskild färg, resultatet 

lästes på nytt och belystes utefter färgkod. Femte steget är att presentera analysen av 

dessa resultat i form av beskrivning av de nya temana (Friberg, 2017).  

Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) ska en etisk studie baseras på en vetenskaplig grund med 

god kvalitet. Inkluderade artiklar i denna studie ska ha ett godkännande av en etisk 

kommitté eller har genomgått en etisk övervägande från den tidskrift som publicerat 

artikeln (Forsberg & Wengström, 2013). En etisk kommitté ska försäkra att 

personerna som medverkar i studier har en självbestämmanderätt att medverka och 

att deras integritet ska beaktas (Kjellström, 2017). En litteratursökning har enligt 

Kjellström (2017) inget krav på att genomgå ett etiskt godkännande, men ett etiskt 

tänkande ska framställas (Kjellström, 2017). Artiklarna ska också säkerställas genom 

att författaren ska etiskt granska de genom att använda ett 

kvalitetsgranskningsprotokoll som används av Jönköpings hälsohögskola för 

granskning av kvalitativa artiklar (bilaga 2). Författaren har strävat efter ett objektiv 

synsätt i granskning av artiklarna i denna studie för att inta ett etiskt förhållningssätt, 

då egna tolkningar, tidigare kunskaper och erfarenheter inte ska påverka 

litteraturöversiktsresultat (Forsberg & Wengström, 2013). Den egna förståelsen har 

reflekterats över, då kunskap och erfarenheter om cytostatikabehandling hos 

författaren som en tidigare patient har tagits i beaktning. Kunskapsläget om hur 

dessa biverkningar upplevas av de som får behandlingen anses vara lite. Därför 

bedöms denna studie vara etisk motiverad.     
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Resultat 

Under resultatanalys som beskriver kvinnors upplevelse av cytostatikabehandlingen 

har följande 3 teman identifierats: Fysiska förändringar, psykiska förändringar, och 

sociala förändringar. Till temat ” Fysiska förändringar” subteman har 

identifierades; Synliga och Osynliga. ”Psykiska förändringar” hade subteman; 

emotionella förändringar, förändringar i självuppfattning & autonomi. ”Sociala 

förändringar” hade subteman; förändringar i familjerelationer, förändringar i 

sociala sammanhang, dessa redovisas i figur 1. 

 

 

   

 

 

 

   

   

  

 

Figur 1. Förändringarna som kvinnorna med bröstcancer upplever vid 

cytostatikabehandlingen.  
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jobbiga förändringar hos kvinnorna som fick cytostatikabehandlingen, de beskrivs i 

löpande text.  

Synliga förändringar: 

Hårförlust hos behandlade kvinnor med cytostatika upplevdes som en 

traumatiserande förändring i deras utseende (Nizamli, Anoosheh, & Mohammadi 

2011). Kvinnorna beskrev hårförlusten som ett hinder att identifiera sig själv och som 

en lidande biverkning i det sociala sammanhanget (Kuo, Liang, Tsay, Wang & Cheng, 

2015). Huvuds hårförlust upplevds inte vackert, den förstärkte den sjuka personens 

bild hos dessa kvinnor (Kuo et al., 2015). Kvinnorna som tappade håret grät och 

upplevde en stor sorg (Cebeci, Yangın, & Tekeli, 2011; Kuo et al., 2015). Att tappa 

håret bekräftade sjukdomsbilden, kvinnorna menade att de blev mer synliga för 

personer i deras omgivning som cancerpatienter (Kuo et al., 2015). Kvinnorna 

beskrev att ögonbrynen och ögonfransar skapade en definition och struktur till deras 

ansikten och att de var en viktig aspekt av deras kvinnlighet. Kvinnorna beskrev att 

både ögonbryn och ögonfransar sågs som viktiga facetter i uttrycket, och vid ansiktes 

hårförlust minskade förmågan att kunna förmedla känslor med en ickeverbal 

kommunikation (Smith, Winstanley, Boyle, O’Reilly, White& Antill, 2017). 

Både viktminskning och viktökning upplevdes som en oroande förändring hos 

kvinnorna (Kwok, Palermo & Boltong, 2014). Upplevda problem med ätandet som 

var orsakad av cytostatikabehandling har framkallat olika symptom (Kou et al., 

2015). Symtomen såsom förstoppning, diarré, aptit och smakförändringar, 

illamåendet och kräkningar, alla dessa påverkade kvinnorna genom att ändra deras 

ätmönster, eller mängden av kosten. Förändringar i matsmältningssystem har också 

upplevts (Kou et al., 2015; Kwok et al., 2014; Lai, Ching & Wong, 2017).  

Kvinnorna under cytostatikabehandlingen upplevde hud och nagelproblem (Kou et 

al., 2015). Utslag och sprickbildningar och torra slemhinnor har upplevts som ett 

obehag. Vissa kvinnor fick problem med nagellossning och nagelmissgärningar 

(Beaver, Williamson& Briggs, 2015; Kou et al., 2015) 
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Osynliga förändringar:  

Kvinnor upplevde fatigue (trötthet) som mest påtaglig biverkan av cytostatika, 

kvinnorna upplevde sin fatigue i form av yrsel och svaghet. Spänningen som 

orsakades av de frekventa besöken till sjukhuset för att få behandlingen har också 

bidragit till trötthet, detta begränsade den dagliga fysiska aktiviteten hos behandlade 

kvinnor (Kou et al., 2015). 

Denna begränsning hade sin känslomässiga inverkan på kvinnorna. Kvinnorna 

upplevde känslor av sorg av att inte ha förmågan längre att kunna syssla med 

familjen, detta också ledde till en minskad livsglädje (Beaver et al., 2015; Lai et al., 

2017). Fatigue hos vissa kvinnor upplevdes som orkeslöshet, slöhet, och en olust att 

röra sig (Kwok et al., 2014).  

Kvinnorna har också upplevt fysisk smärta i skelettet, muskler och leder som hade 

obehagliga effekter på deras självständighet för att kunna utföra de vanliga 

sysselsättningarna hemma (Nizamli et al., 2011). Smärtan beskrevs som en het 

brinnande smärta, huggande smärta och som en känsla av rastlöshet i kroppen. 

Kvinnor beskrev sin smärta härrörde från muskler och leder till hela kroppen under 

behandlingstiden. Smärtan i sin tur orsakade sömnsvårigheter och trötthet (Nizamli 

et al., 2011; Hellerstedt-Börjesson, Nordin, Fjällskog, Holmström, & Arving, 2016; 

Andersen, Rorth, Ejlertsen & Adamsen, 2014) 

Kognitiva svårigheter har också upplevts under behandlingsperioden. Symtom såsom 

minnesförlust, svårigheter att hitta rätt ord för att förklara något eller svårigheter 

med att komma ihåg namn har förekommit. Koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhetsproblem har också nämnts hos kvinnorna som hade sin 

cytostatikabehandling (Munir, Kalawsky, Lawrence, Yarker, Haslam, & Ahmed, 2011; 

Kanaskie & Loeb, 2015).  

Psykiska förändringar:  

Emotionella förändringar  

Kvinnorna upplevde en rad av psykologiska och emotionella utmaningar som ett 

resultat av behandlingen (Nizamli et al., 2011). En kombination av olika känslor 

såsom osäkerhet, rädsla, och ångest över utfallet av cytostatikabehandling och dess 

biverkningar och att därigenom kanske tvingas att sluta med behandlingen. De 

rapporterade att ha negativa känslor och depressiva symptom var de vanligaste 

effekterna av behandlingen. Upplevelse av att vara känslomässigt instabil ledde i sin 
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tur till ångest och depression. Kvinnorna oroades av tankar om varför de behövde 

genomgå en sådan prövning av att få sjukdomen och den påfrestande behandlingen. 

Behandlade kvinnor uppskattade livet och hälsan mer efter sjukdomen och dess 

behandling (Nizamli et al., 2011; Beaver et al., 2015; Munir et al., 2011; Cebeci et al., 

2011).  

Förändringar i självuppfattning och autonomi  

Att vara känslomässigt instabil leder till en förlust av självständighet och känslor av 

maktlöshet. En kontrollförlust och förlust av autonomi upplevdes som att gå från att 

vara frisk till att vara sjuk och att ändå ha samma roll och ansvar för andras liv och 

såsom rollen i familjen (Beaver et al., 2015). En upplevelse av förändringar i 

självuppfattningen rapporterades av kvinnorna som en direktföljd av behandlingen 

(Cebeci et al., 2011). En osäker framtid och en rädsla över att inte leva livet fullt ut 

har kvinnorna i dessa studier upplevt på grund av sjukdomsdiagnosen och 

behandlingen och dess biverkningar (Beaver et al., 2015). De har också upplevt en 

känsla av förlust av kontroll över sin livssituation (Beaver et al., 2015; Lai, et al., 

2017; Hellerstedt-Börjesson et al., 2016).      

Sociala förändringar:  

Förändringar i familjerelationer  

Kvinnorna försökte skydda sina familjer från den smärtsamma känslomässiga 

upplevelsen som orsakades av sjukdomsbehandlingen (Beaver et al., 2015). 

Kvinnorna upplevde stress av att samtidigt upprätthålla roller och ansvar i familjen 

och att få sin behandling och bära på dess biverkningar (Beaver et al., 2015).  

Kvinnor som var mammor hade svårigheter med att ta hand om sina barn och att 

klara av behandlingens biverkningar samtidigt. Kvinnorna har upplevt en smärtsam 

känsla över att se effekten av familjens reaktioner på diagnosen, behandlingen och 

biverkningarna (Nizamil et al., 2011; Beaver et al., 2015). 

Den smärtupplevelse som kvinnorna hade som en biverkning av 

cytostatikabehandling har lett till att en upplevelse av isolering från familjen och 

familjelivet (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). En förändring i parrelationen 

upplevdes hos kvinnorna på grund av upplevda kroppsförändringar och förändringar 

i självuppfattningen. Det ledde till ett sämre sexliv och en återkommande rädsla hos 

kvinnorna över att förlora livets partner (Nizamil et al., 2011). 
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Förändringar i sociala sammanhang  

Upplevelsen av kroppsförändringar hos behandlade kvinnor ledde till isolering och 

ovilja att vistas utomhus (Nizamil et al., 2011). Kvinnorna ville undvika 

uppmärksamheten från andra människor runtomkring och att bli bedömda som 

individer angripna av cancer. Kvinnorna vill inte bli identifierade som sjuka utan som 

normala friska individer (Cebeci et al., 2011; Nizamil et al., 2011). Förändringar i 

kognitiv förmåga såsom minnesstörningar och koncentrationsproblematik har också 

orsakat en social isolering (Hellerstedt-Börjesson et al., 2016). Att lida av trötthet 

både kroppsligt och kognitivt har medfört att kvinnorna upplevde sociala 

begränsningar och slutade med sina invanda aktiviteter. Vissa kvinnor hade trots 

biverkningarna lust och kraft att träffa och umgås med vänner (Hellerstedt-Börjesson 

et al., 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion:  

Elva vetenskapliga artiklar med en kvalitativ design har använts i analys i 

litteraturstudie. Alla inkluderade artiklar bedöms ha medelhög eller hög 

kvalitetsnivå. Studierna i de inkluderade artiklarna i resultatdelen har utförts i 

Australien, USA, Storbritannien, Turkiet, Taiwan, Danmark, Sverige, och Kina. 

Datainsamlingar i valda artiklar varierade mellan sjukhusmiljö, hemmiljö, eller 

någon annan plats som valdes av deltagarna i dessa studier.  

Denna litteraturstudie har som syfte att beskriva upplevelsen av 

cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer. Litteraturstudie med kvalitativa 

artiklar och induktiv ansats valdes för att kunna beskriva kvinnornas upplevda 

erfarenheter av behandlingen och minska risken att utgå från en redan beskrivit 

fenomen. Författaren har tidigare erfarenhet av att vara en patient som har fått 

cytostatikabehandling. Förförståelsen och tidigare erfarenheter har ständigt 

värderats och diskuterades med handledaren för att säkerställa ett resultat som inte 

påverkas av författarens egen erfarenhet.   

Att använda induktiv design gör att syftet studeras objektivt. Kunskap krävs om det 

valde område för att studera ett syfte eller en forskningsfråga. Detta kan vara en 

svaghet vid vald metod, då förhindrar detta att vara fullständig objektiv (Priebe & 

Landström, 2017). En induktiv ansats i litteraturöversikten möjliggör en nära 
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beskrivning av kvinnornas upplevelse av cytostatikabehandlingen (Priebe & 

Landström, 2017). Däremot vid användning av en deduktiv metod hade valet utgått 

från en teori som redan existerar, och då hade analysprocessen var mer strukturerat. 

Det är lämpligt att använda en deduktiv ansats vid teori som existerar och som 

stämmer in på den valda fenomen eller forskningsfrågan som studeras (Henricson, 

2017).  I detta fall skulle upplevelser av kvinnorna kunna beskrivas med hjälp av 

kvalitativa artiklar som hade mer fokus på att beskriva fenomenet för att få förståelse 

(Forsberg & Wengström, 2013).  Sökning av artiklarna har utförts i två databaser med 

omvårdnadsfokus såsom CINAHL och PsycINFO för att de var mer relevanta för 

syftet och för att stärka arbetstrovärdighet. Sökningen i valda databaser gav 

tillräckligt med relevanta artiklar till resultat, hade inte sökningen gett tillräckligt 

med relevanta forskningsstudier kring fenomenet, då hade andra databaser använts 

såsom MEDLINE. Att använda olika databaser ökar litteraturöversiktens 

trovärdighet, och ökar också möjligheten att hitta flera relevanta artiklar som ger i sin 

tur ett bredare resultat (Henricson, 2017). Sökorden som har använts valdes med 

hjälp av inkulsions- och exklusionskriterier för att uppfylla syftet och öka kvalitén och 

trovärdigheten på studien (Henricson, 2017). 

Det fanns inga svårigheter att hitta relevanta forskningar kring kvinnors upplevelse 

av cytostatikabehandlingen. Sökorden Chemotherapy, Chemo*, har använts för att 

fånga upp artiklar som handlar om just denna behandling. Sökorden breast cancer, 

breast neoplasm, women har använts för att begränsa sökningen till bröstcancer hos 

kvinnor. Sökord experience används för att fånga upp artiklar som beskriver 

upplevelser hos dessa kvinnor. Sökord side effects valdes för att kunna fånga upp 

kvinnors upplevelser av behandlingen och förändringarna som behandlings 

biverkningar medför. Sökordet qualitative används för att behålla sökningen vid 

kvalitativa artiklar. Att söka med dessa sökord gav ett bredare resultat.     

Vid användning av trunkering (*) och operatorn AND blev sökträffar bredare. Det 

fanns inget behov av att använda operatorn OR eller NOT vid sökningen. Flera 

begränsningar har använts vid sökningen såsom peer-reviewed som säkerställer att 

artiklarna är vetenskapliga och detta ökar litteraturöversiktens trovärdighet 

(Henricson, 2017). En språkbegränsning har använts vid sökningen, de utvalda 

artiklarna var skrivna på engelska. En publikations begränsning har också använts 

vid artiklarnas sökningsprocess. Sökningen begränsades mellan åren 2009–2019, då 

ansågs det mer väsentligt att använda den senaste forskningen för att beskriva ett 
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fenomen. Använda artiklar i denna studie publicerades mellan 2011 och 2017. 

Använda artiklar hade olika kvalitativ design som förstärkte litteraturstudiens 

trovärdighet. Risken med att använda artiklar med samma kvalitativa design är ett 

minskat antal sökträffar (Henricson, 2017). 

Valda artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning enligt Avdelningen för 

Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping för att öka studiens pålitlighet (Henricson, 

2017). Av elva artiklar fick nio artiklar 12/12 poäng i kvalitetsgranskningen detta 

tyder på hög kvalitet och höjer resultatens tillförlighet. Av resterande artiklar fick två 

artiklar 11/12 poäng. Detta kan minska studiens trovärdighet (Henricson, 2017). 

Arbetes trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet har också styrkts under 

handledningens tillfällen av handledaren och handledningsgrupp, då kontrollerades 

att resultaten svarar på syftet (Henricson, 2017).        

Fribergs (2017) femstegsanalys har används vid artiklarnas analys som har framställd 

ett resultat som beskriver kvinnors med bröstcancerupplevelse av hur livet förändras 

av cytostatikabehandlingen. Framkommet resultat kan vara en överförbar till andra 

grupper eller liknande situationer (Danielsson, 2017). Artiklar från olika länder 

förekom i denna litteraturöversikt, detta styrker litteraturöversikten och resultaten 

kan vara lämpligt att använda internationellt. Hänsyn har tagits till kulturella 

skillnaden i de länder som artiklarnas studieobjekt kom ifrån. Detta kan göra att 

resultatens överförbarhet påverkas negativt (Henricson, 2017).  

Resultatdiskussion:  

I föreliggande resultat om kvinnors upplevelse av cytostatikabehandling hos kvinnor 

med bröstcancer har tre huvudfynd har uppkommit.  Dessa var fysiska förändringar 

som är synliga och osynliga förändringar. Psykiska förändringar och förändringar i 

sociala sammanhang. De förändringarna orsakades av biverkningar som 

cytostatikabehandling medförd. 

Första huvudfynd var de fysiska förändringar som upplevdes synliga i form av 

hårförlust, vikt förändringar och förändringar i hud och naglar. Bland dessa var 

hårförlust mest förekommande upplevelse som kvinnorna har upplevts. Kvinnor 

beskrev att håret var en del av deras personlighet och identitet, och när håret 

försvann, då försvann det en del av deras identitet. Denna styrkas med en annan 

studie som beskrev att behandlings biverkningarna kan orsaka olika förändringar hos 

de drabbade kvinnor som kan påverka deras identitet, kvinnlighet och 
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självuppfattning (Reich et al., 2017). Hårförlust som en påfrestande biverkan av 

behandlingen som var svårt att hantera styrkas också med Lôbo, Fernandes, Almeida, 

Lima-Carvalho och Sawada (2014) studie.  En del av de fysiska förändringarna var att 

kvinnorna fick viktförändringar på grund av en förändrad aptit, illamående och 

kräkningar som behandlingen har orsakat. Dessa gjorde att de hade svårt att få i sig 

tillräckligt med mat och dryck, då ledde detta till en viktnedgång. Den upplevelse 

styrkas med andra studier som förklarade att kvinnorna hade svårigheter att få i sig 

en enkel måltid på grund av illamåendet och kräkningar (Salihah, Mazlan, & Lua, 

2016). Vissa kvinnor i dessa studier hade en viktökning på grund av kroppens 

förändrade hormoner, detta stämde med andra studier såsom Villarini et al., (2012).     

Hud och nagelförändringar som var en del av de synliga fysiska förändringarna 

upplevdes också av cytostatikabehandlingen. Dessa förändringar upplevdes som 

obehagliga. Detta stämde överens med en annan studie av Kenyon, Mayer & Owens 

(2014), den förklarade att behandlingen påverkade båda hud och slemhinnor.  

Osynliga förändringar upplevdes i form av fatigue, smärta och kognitiva 

förändringar. Fatigue upplevdes som en besvärlig biverkan så att många kvinnor 

kände sig begränsade och hade ett stort behov av sömn och vila. Kvinnorna i dessa 

studier upplevde att kroppen svek och tröttheten kunde komma trots vila. Detta 

överensstämde med Spichiger, Rieder, Müller-Fröhlich, och Kesselring (2012) studie 

som beskrev att kvinnorna kände sig begränsade och hade ett stort behov av att vila.  

En fysisk smärta upplevdes bland dessa kvinnor i olika delar av kroppen. Smärtan 

påverkade kvinnornas självständighet att kunna utföra de vanliga sysselsättningarna 

som de har gjorts tidigare. Kognitiva problem har också uppkommit hos dessa 

kvinnor som koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblem och symtom 

såsom minnesförlust har upplevts. De hade svårigheter att komma ihåg var har de 

lagt sina saker såsom mobil eller nycklar. Att hitta rätt ord och avsluta meningar och 

få svårigheter att komma ihåg namn på personer eller vad kvinnorna har sagt och inte 

sagt var mest påpekade kognitiva förändringar. Detta stöds med en tidigare studie 

som utfört av Myers (2012), som beskrev att kvinnorna som fick 

cytostatikabehandlingen hade symtom av ett försämrat korttidsminne och upplevde 

svårigheter att komma ihåg information.  

Andra huvudfynd var de psykiska förändringar som upplevdes i from Emotionella 

förändringar och förändringar i självuppfattningen och autonomin. Kvinnorna 

upplevde blandade känslor av en osäkerhet och rädsla om vad som kommer och 
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hända i nästa steg. Rädslan av att inte kunna hantera behandlings biverkningar och 

avsluta behandlingen påverkads kvinnor känslomässigt. I en annan studie har också 

påvisat att sjukdomsförlopp upplevdes som ett stressfullt förlopp, och förändringar 

som skedde under detta förlopp krävde en anpassning av kvinnorna till dessa nya 

förändringar (Williams & Jeanetta, 2016). I samband med de fysiska förändringarna 

som har nämnts tidigare, kunde kvinnorna drabbas av negativa känslor och 

depressiva symtom såsom ångest eller depression. I jämförelser med andra studier 

som har nämnts i denna studie, en av fysiska förändringarna var hårförlust. 

Kvinnorna påminnandes konstant om sin cancersjukdom, vilket har påverkat sitt 

psykiska mående (Nurgali et al., 2018; Van den Hurk, Mols, Vingerhoets, & Breed, 

2010; Can et al., 2013). 

En annan fysisk förändring såsom trötthet gjorde att kroppen inte klarade det som 

förväntades att klara av gjorde att kvinnorna upplevde ett lågt självförtroende och en 

kontrollförlust. Att känna osäkerheten inför framtiden och rädslan över att inte leva 

livet ut gav en känsla av en förlorad autonomi. En studie som har gjorts av Thewes, 

Lebel, Seguin Leclair och Butow (2016) har också nämnts att det fanns en rädsla hos 

kvinnorna med bröstcancer över att inte leva livet fullt ut, och detta ledde till en 

upplevelse av en förlorad autonomi.   

Tredje huvudfynd var sociala förändringar som upplevdes i form av förändringar i 

familjrelationer och förändringar i sociala sammanhang. Kvinnorna valde att 

skydda sina familjer från den känslomässiga upplevelsen av sjukdomsbehandling. 

Kvinnorna i dessa studier kände att de kunde uppleva sin egen sorg lättare än sin 

egen familjs sorg. Detta upplevdes so en isolering från sin egen familj. Detta kunde 

också styrkas med andra studier som beskrev att kvinnorna tyckte att det var mycket 

jobbigare att se sin egen familj lidande och sorg på grund av deras lidande med 

sjukdomen och dess behandling (Zannini et al., 2012). 

Torra slemhinnor har medfört ett samlivsproblem detta lede till en minskad sexlust 

och respektive relation mellan partners förändrades. Detta har Gorman, Usita, 

Madlensky och Pierce (2011) har beskrivit i sin studie om att kvinnorna hade 

samlivsproblem på grund av cytostatikabehandlingen.  

Den fysiska smärta gjorde att dessa kvinnor inte orkade med familjelivet som förut, 

detta har också upplevds som en isolering. De fysiska förändringarna såsom smärta, 

hårförlust och trötthet begränsade kvinnorna från att vara ute med vänner. 
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Kvinnorna vill undvika uppmärksamhet från andra ute i samhället som 

cancerpatienter.  

Att beskriva hälsa och vad som kännetecknar människor som kan hantera svåra 

livssituationer gör att KASAM måste komma in i bilden. Den salutogena modellen 

ställer i centrumhälsans ursprung och människors olika förutsättningar att möta 

svårigheter (Antonovsky, 2005). Hälsa är ett centralt begrepp i omvårdnad. Hälsan är 

ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande även om kroppen 

uppvisar tecken på sjukdomen (WHO, 2012). Känsla av sammanhang är en viktig 

faktor människors upplevelse av hälsa (Antonovsky, 2005). Att möta svåra 

förändringar i livet kan upplevas sammanhängande och strukturerade, eller de kan 

upplevas som ett kaotiskt eller oväntade. Detta beror på hur hög eller låg känslan av 

sammanhanget kvinnorna har. Framkommit resultat kring hur kvinnor upplever sin 

cytostatikabehandling visar att kvinnorna upplever en rad fysiska, psykiska och 

sociala förändringar som påverkar deras välbefinnande. Känslor av autonomiförlust 

och förändringar i självuppfattning som kvinnorna upplevde från att vara frisk till att 

vara sjuk ledde till en minskad känsla av hanterbarhet. Kvinnorna upplevde känslor 

av rädsla, sorg, ångest och osäkerhet över att inte leva livet fullt ut, då visar det en 

minskad förståelse för det som händer. Den sociala isolationen som flesta kvinnorna 

upplevde ledde till ett minskat engagemang och motivation till att behålla det positiva 

i livet och därmed uppleva meningsfullhet trots omständigheterna.        

Känslan av sammanhang hos dessa kvinnor är en viktig aspekt för att kunna uppleva 

en god hälsa. Enligt Kulik och Kronfeld (2005), att ha en högre känsla av 

sammanhang gjorde att kvinnorna med bröstcancer hade bättre förmåga till att 

anpassa sig till den nya situationen. Denna anpassning skulle bidra till att stärka 

förståelse och hanterbarhet och därmed bidra till en ökad upplevelse av hälsa och 

uppleva meningsfullhet (Kulik & Kronfeld, 2005).  

Att ta KASAM nivå som en utgångspunkt i detta och med resultatet som vissas 

ovanför bör en sjuksköterska förstå innebörden av KASAM och hur känslan av 

sammanhang påverkas hos dessa kvinnor. Det är viktigt att en sjuksköterska ska ha 

kunskap om vilken förmåga dessa kvinnor har för att kunna hantera, förstå och 

känna meningsfullhet i livet. En sjuksköterska ska hjälpa dessa kvinnor till att 

förstärka känslan av sammanhang och därmed hälsa genom att anpassa sig till de nya 

omständigheterna. För att kunna utföra en sådan anpassning enligt Beatty et al. 

(2008) behöver dessa kvinnor ta in informationen på ett tydligt och strukturerat sätt 
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för att kunna göra sina val som är anpassade för sina resurser och behov, samt hitta 

motivationen och behålla det positiva i livet. Allt detta leder till en ökad kontroll över 

den nya situationen. I samma studie beskrevs också vikten av information som ges till 

kvinnorna för att ha en kunskap om behandlingen och dess biverkningar som 

förväntas komma och hur skulle det inverka i deras liv.   

Enligt Landmark et al. (2008) är kunskap och information om bröstcancer och dess 

behandlings biverkningar viktigt för kvinnorna som får det. Detta menade Landmark 

et al. (2008) att kvinnorna skulle ha bättre hantering för sin situation och upplever 

meningsfullhet om de får tillräcklig information och kunskap behandlingen och dess 

biverkningar.   

Slutsatser 

Resultat i denna litteraturöversikt visade att cytostatikabehandlingen hos kvinnorna 

med bröstcancer orsakar fysiska, psykiska och sociala förändringar. Kvinnorna 

upplevde förändringar i utseendet, mentala och till följd sociala förändringar efter 

genomgången av cytostatikabehandlingen. Kvinnorna måste kunna hantera och 

anpassa sig inför de nya förändringar som behandlingen medför. Mer forskning kring 

kvinnornas upplevelse av cytostatikabehandlingen och vilka förändringar den ger 

upphov till behövs.  Detta skulle kunna hjälpa sjuksköterskor att ha kunskap om 

dessa upplevelser och hur kan de bemöta och erbjuda stöd för dessa kvinnor så att de 

i sin tur kan hantera sin nya situation.     

Kliniska implikationer  

Resultaten av arbetet förväntas att ge en god förståelse för kvinnors upplevelser av 

cytostatikabehandlingen vid bröstcancer och hur livet förändras efter det, och hur 

kan det påverka välbefinnandet. Eftersom sjukdomsbehandling omfattar mer än den 

medicinska behandlingen, då är det väsentligt att en sjuksköterska erbjuder ett riktigt 

stöd och tillgång till information om vad är som förväntas att ske vid 

cytostatikabehandlingen och dess biverkningar. Att förbereda patienter genom stöd 

och information från sjukvårdssida om vad förväntas av behandlingen och dess 

biverkningar ha till följd av att minska patienter oro och ängslan samt att få dem 

motiverade.  Slutligen leder detta till att patienterna ska ha det lättare och hantera 

behandlings besvären, samt hantera sin nya livssituation och uppleva meningsfullhet.   
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CINAHL 
Sökning 4 

Breast  cancer  
AND Chemo* 
AND experi-
ence AND 
qualitative* 

Peer re-
viewed 

English lan-
guage 

2009-2019 
Gender fe-

male 

65 65 65 3 

24/3-2019 
PsycINFO 
Sökning 5   

Chemotherapy 
AND Women 
AND breast 
cancer 

Peer re-
viewed 

English lan-
guage 

2009-2019 
populiation 

female 

401 33 0 0 

26/3-2019 
PsycINFO 
Sökning 6  

Chemotherapy 
AND women 
AND breast 
cancer AND 
experience 

Peer re-
viewed 

English lan-
guage 

2009-2019 
populiation 

female 

93 44 20 2 

26/3-2019 
PsycINFO 
Sökning 7  

Chemotherapy 
AND women 
AND breast 
cancer AND 
experience 

AND qualita-
tive 

Peer re-
viewed 

English lan-
guage 

2009-2019 
populiation 

female 

38 38 38 4 

  



 

 

Bilaga II: Granskning protokoll 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

Titel:  

Författare: 

Årtal: 

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien  

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja Nej 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  

beskrivet?  Ja Nej 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja Nej  

Är urvalet beskrivet? Ja Nej  

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 

II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln.  

Del II  

Kvalitetsfrågor  

Beskrivs vald kvalitativ metod? Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop? Ja Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod)  

Beskrivs datainsamlingen? Ja Nej  

Beskrivs dataanalysen? Ja Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/ Ja Nej ställningstagande?  

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

diskussionen? Ja Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen? Ja Nej 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen? Ja Nej  

Är resultatet relevant för ert syfte?  

Om ja, beskriv:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  



 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory)  

………………………………………………………….  

…………………………………………………………  

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………  

Ålder…………………....  

Man/Kvinna…………….  

Granskare sign. ……………………………………………….  

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Bilaga III: Artikelmatris 

  
Författare, 

år, land& 

databas 

Titel Syfte Metod  Resultat  Kvalitet

s-

bedömn

ing 

 Kuo, Liang, 

Tsay, Wang, 

 &Cheng 2015 

Taiwan 

CINAHL 

 

Symptom man-

agement tasks and 

behaviours related 

to chemotherapy 

in Taiwanese out-

patients with breast 

cancer 

Att beskriva 

nyckelfynden och 

beteenden som bidrar 

till symtomhantering 

och svårigheter 

relaterad till egenvård i 

samband med 

cytostatikabehandling 

hos patienter med 

bröstcancer i Taiwan.  

Kvalitativ 

design. Data 

samlades in 

genom 

semistrukturera

de intervjuer 

Vikten av en god 

kommunikation 

mellan vårdgivare 

och patient om 

cytostatika 

relaterade problem 

när det kommer till 

självhantering av 

patienter som får 

cytostatika.  

 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 

Cebeci, Yangin 

& Tekeli. 

(2011) 

Turkiet 

PsycINFO 

Life experiences of 

women with breast 

cancer in south 

western Turkey 

 

Utforska erfarenheter 

hos kvinnor som lever 

med bröstcancer 

 

Kvalitativ 

design. Data 

Semi 

strukturerade 

intervjuer  

  

Tre huvudfynd 

relaterade till 

deltagarnas 

upplevelser 

identifierades; som 

behov av stöd från 

partner och familj att 

leva med förlust 

(förlust av hår), 

förändring i det 

vardagliga livet). 

 

Hög  

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 

Smith, et al., 

2017 

Australia 

CINAHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madarosis: a quali-

tative study to 

assess perceptions 

and experience of 

Australian patients 

with early breast 

cancer treated with 

taxane- based 

chemotherapy 

Syftet  

var att utveckla en 

överblick över 

perceptioner och 

erfarenheter 

av kvinnor som 

genomgår taxan baserad 

behandling för tidigt 

bröstcancer 

Kvalitativ 

design. Data 

Semi 

strukturerade 

intervjuer  

 

Sju teman framkom 

av data: timing av 

återväxt och 

permanenta 

förändringar 

betydelse för 

ögonbryn& 

ögonfransar, 

information som ges 

påverkan av 

håravfallet& 

påverkan av sig själv 

& på andra, 

fysiologiska 

biverkningar av 

förlust av ögonbryn 

ögonfransar 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 

Lai et al., 

2017 

Kina 

CINAHL 

A qualitative explo-

ration of the expe-

riences of patients 

with breast 

cancer receiving 

outpatient-based 

chemotherapy 

 

 

Att förstå upplevelser 

hos patienter med 

bröstcancer som 

Genomgår 

cytostatikabehandling.  

 

Kvalitativ 

design. 

Innehållsanalys 

antogs för att 

analysera 

intervjuerna 

Tre huvudfynd 

beskriver 

upplevelsen före, 

under och efter 

Behandlingen 

identifieras.  

 

Medelhög  

Del 1 4/4 

Del 2 7/8 

(Metoden 

diskuteras ej 

mot 

kvalitetsbegrep

p) 

 

 
 Kwok et al.,  

2014  

Australia 

CINAHL 

 

Dietary experiences 

and support needs 

of women who gain 

weight 

following chemo-

therapy for breast 

cancer 

Att undersöka 

upplevelsen, kostråd 

och behov av stöd hos 

kvinnor 

som ökar i vikt under 

cytostatikabehandling 

Kvalitativ 

design. 

Semistrukturera

de 

intervjuer 

Fenomenologisk 

tematisk analys 

Under tiden av 

behandling gick 

kvinnor upp i vikt på 

grund av att de fick 

biverkningar i form 

av smakförändringar 

som medförde att de 

ansåg att onyttigare 

mat 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 



 

 

Författare, 

år, land& 

databas 

Titel Syfte Metod  Resultat  Kvalitet

s-

bedömn

ing 

Smakade bättre. 

 

 Beaver et al., 

2015 

UK 

PsycINFO 

Exploring patient 

experiences of neo-

adjuvant chemo-

therapy for 

breast cancer 

Utforska upplevelser 

hos kvinnor som 

genomgått neo-adjuvant 

cytostatikabehandling 

vid bröstcancer för ta 

reda på behovet av 

information och 

psykosociala stöd 

Kvalitativ 

design. 

intervjuer 

Tematisk analys. 

Deltagare upplevde 

problem med ansvar 

vid föräldraskap och 

arbete. Negativa 

upplevelser av 

sjukvården. Vikten 

av familj stöd  

 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 

Nizamli et al., 

2011 

Syrian 

PsycINFO 

Experiences of 

Syrian women with 

breast cancer 

regarding chemo-

therapy 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

syriska kvinnor med 

bröstcancer som 

genomgår 

cytostatikabehandling  

 

Kvalitativ 

design. 

Semistrukturera

de 

Intervjuer 

Innehållsanalys 

metod 

Psykisk och social 

hälsa påverkas 

negativt av 

behandlingens 

biverkningar 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 7/8 

(ej 

återkoppling 

från backgrund 

till diskussion) 

 

 Hallerstedt- 

Börjesson et al., 

2016 

Sverige  

PsycINFO 

Women Treated for 

Breast Cancer 

Experiences of 

Chemotherapy-

Induced Pain 

Memories, Any 

Present Pain, and 

Future Reflections 

Att utforska 

cytostatikabehandling 

relaterad smärta och 

eventuella långvariga 

smärta och upplevelser i 

livsvärlden 

av bröstcancer 

överlevande 

Kvalitativ 

design. 

Intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

beskriver smärtan i 

olika 

perspektiv hos 

kvinnorna som 

har bröstcancer  

och får kemoterapin  

 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 

Andersen et al., 

2014 

Danmark  

PsycINFO   

Exercise despite 

pain – breast can-

cer patient experi-

ences of 

muscle and joint 

pain during adju-

vant chemotherapy 

and 

concurrent partici-

pation in an exer-

cise intervention 

Att utforska muskel- och 

ledvärk som upplevs av 

kvinnor med 

bröstcancer som får 

adjuvant kemoterapi 

 
 
 
 

 

Kvalitativ 

design. 

Semistrukturera

de 

Intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

Beskriver att 

smärtans intensitet 

var märkbar mest 

från dag 2 till dag 9 

efter kemoterapins 

behandlings tillfälle   

Smärta beskrivs som 

en stickande smärta    

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 

Munir et al., 

2011 

UK 

CINAHL 

 

Cognitive Interven-

tion for Breast 

Cancer 

Patients Undergo-

ing Adjuvant 

Chemotherapy 

Att undersöka vilken 

vårdinformation och 

stöd finns tillgängliga 

för att hjälpa kvinnor 

förstå effekterna av 

cytostatikabehandlingen 

på daglig funktion  

Mixad metod. 

Kvalitativa delen  

Semistrukturera

de 

Intervjuer 

variansanalys.  

  

Deltagare 

rapporterade 

problem med 

trötthet, lågt humör, 

minne och 

uppmärksamhet. 

Problem med att 

komma ihåg 

arbetsuppgifter. 

Deltagarna 

Begärt mer 

information och stöd 

om kognitiva 

problem. 

 

 

 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 

Mary Louise 

Kanaskie & 

Susan J. Loeb. 

2015 

USA 

The experience of 

cognitive change in 

women with breast 

cancer 

following 

chemotherapy 

Att undersöka 

förändringar av 

kognitiva funktionen 

som är en bieffekt av 

Cytostatikabehandlinge

n som rapporterades i 

vissa bröstcancrar 

överlevande  

Kvalitativ 

design. 

Semistrukturera

de 

Intervjuer 

 

Upplevelse av 

kognitiva 

förändringar, 

interagera socialt, 

hantera, 

Och ser fram emot.  

 

Hög 

Del 1 4/4 

Del 2 8/8 

 



 

 

Författare, 

år, land& 

databas 

Titel Syfte Metod  Resultat  Kvalitet

s-

bedömn

ing 

 

 
 
 

Bilaga IV: Resultatmatris 

 

 
Artikla
r  

 
Fysiska 

förändringar 
 

Synliga 

 
Fysiska 

förändringar 
 

Osynliga 

 
Psykiska förändringar  

 
Sociala förändringar  

 

Hårf

örlu

st 

 

Vikt 

 

Hud

& 

nagl

ar 

 
Fati
gue 

 
S
m
ärt
a     

 
Kog
nitiv

t 

 
Emotionella 
förändringar 

 
Förändrin

gar 
självuppfat

tning & 
autonomi 

 
Förändringa

r i 
familjrelatio

ner 

 
Förändringa

r i sociala 
sammanhan

g 

Kou et 
al., 

2015 

X X X X       

Cebeci 
et al., 
2011 

X      X  X X 

Smith 
et al., 
2017 

X          

Lai et 
al., 

2017 

 X      X   

Kwok 
et al., 
2014 

 X  X       

Beaver 
et al., 
2015 

  X X   X X X  

Nizam
li et 
al., 

2011 

    X  X  X X 

Heller
stedt- 
Börjes
son et 

al., 
2016 

    X   X X X 

Ander
sen et 

al., 
2014 

    X      

Munir 
et al., 
2011 

     X X    



 

 

Kanas
kie& 
Loeb 
2015  

     X     

 


