
   

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Smärta vid adjuvant cytostatikabehandling 

Uppfattningar och inverkan på dagligt liv hos kvinnor diagnostiserade med 

bröstcancer  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Författare     Handledare 

Susanne Hellerstedt Börjesson   Cecilia Arving 

 

      

    

 

Uppsatskurs, Vårdvetenskap    Examinator 

Avancerad nivå 15hp     Clara Aarts 

VT 2011 



   

SAMMANFATTNING 

 

Dagens adjuvanta cytostatikabehandling av kvinnor med bröstcancer kan leda till smärta. 

Denna studies syfte var att undersöka olika uppfattningar om inverkan av smärta, utlöst av 

adjuvant cytostatikabehandling, på dagligt liv hos några kvinnor som nyligen diagnostiserats 

med bröstcancer. Inklusionskriterier var deltagande i ett pågående stresshanteringsprojekt och 

cytostatikabehandling i doser om 75mg² eller mer av antracyklin och/eller taxan. 

Exklusionskriterier var oförmåga att förstå och kommunicera på svenska och psykisk 

sjukdom. Efter etiskt godkännande av delstudien i september 2010 inkluderades kvinnorna 

konsekutivt genom muntlig och skriftlig förfrågan. Fenomenologisk ansats användes i de åtta 

intervjuerna och i resultatbearbetningen. Resultatet kom att utgöras av fem 

beskrivningskategorier: den förklarliga smärtan, den övervinneliga smärtan, den ensamma 

smärtan, den ofattbara smärtan och sist den förlamande smärtan. Tillvaron var öppen då 

smärtan kändes förklarbar och därmed hanterbar, medan den slöts när smärtan kändes 

oförklarlig och kvinnornas liv förändrades drastiskt. Studien visar på en betydande 

smärtinverkan vid cytostatikabehandling. Kvinnorna fick svårt att referera till den av 

sjukvården givna informationen, när smärtan gick utanför tidigare beskrivning och 

smärtupplevelser. Det fanns en tendens att kvinnan avvaktade innan hon kontaktade 

sjukvården och i denna väntan uppstod svåra tankar och känslor. En fråga för vidare forskning 

är hur personalen kan fånga upp och bättre hjälpa de kvinnor som får svåra smärtor. 
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ABSTRACT 

 

Featured adjuvant chemotherapy treatment in women with breast cancer can lead to pain. The 

aim of this study was to explore, the variety of perceptions and impact of adjuvant 

chemotherapy-induced pain in daily life, of some women newly diagnosed with breast cancer. 

Inclusion criteria were participating in an ongoing stress management project and 

chemotherapy of (anthracycline/taxan) in doses of 75mg² or more. Exclusion criteria were 

inability to understand and communicate in Swedish and mental illness. After ethical approval 

of the sub study in September 2010, women were consecutively included through oral and 

written request. Phenomenological approach was used in the eight interviews and data 

analysis. The result consisted of five categories of description, the obvious pain, the 

manageable pain, the lonely pain, the unimaginable pain and ultimately the crippling pain. 

The existence was open when the pain felt describable and manageable, while it was 

concluded when the pain seemed inexplicable and life drastically changed. The study showed 

a significant painful impact of chemotherapy. The woman had difficulties to refer to the 

information given by the medical services, when the pain went beyond previous experiences. 

There was a tendency that the woman waited before she contacted the medical services, this 

waiting made room for difficult thoughts and feelings. A question for further research is how 

the staff can capture and better help the women who experience severe pain.  
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INLEDNING 

I en pågående multicenterstudie, i tre mellanstora svenska städer, där vi undersöker 

prevalensen av symtom på stress hos kvinnliga patienter med bröstcancer och i förlängningen 

vilka stresshanteringsinsatser som krävs för att förbättra det psykosociala välbefinnandet, 

upptäckte vi att många kvinnor i de olika grupperna pratade om kraftig smärta i samband med 

cytostatikabehandling. Smärta mäts som ett symtom i studien med hjälp av ingående 

livskvalitetsinstrument, European Organisation Research Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire-Cancer 30, EORTC  QLQ C-30 (Aaronson, Ahmedzai & Berman, 1993; 

Sprangers, Groenvold & Arras, 1996). Det vi saknade i studien var kvinnornas egen berättelse 

om upplevd smärta och det är bakgrunden till denna studie. Intentionen var att fånga den 

inverkan smärtan gav och att undersöka aspekter på smärtupplevelsen i det dagliga livet. 

 

BAKGRUND 

Bröstcancerbehandling 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor, cirka 7 000 kvinnor insjuknar 

årligen (INCA, 2009). Operation, för att ta bort tumören, är initial grundbehandlingen för de 

flesta av kvinnorna. Adjuvant behandling är en tilläggsbehandling efter operation och ges om 

kvinnan har en tumör med en eller flera riskfaktorer. Till riskfaktorer räknas tumörens storlek, 

hur den spritt sig till omkring liggande vävnad eller till lymfkörtlar (Landberg & Malina, 

2004). Mer än 6 000 av kvinnor blir föremål för adjuvant behandling (Bröstcancerregistret, 

2010). Den adjuvanta behandlingen kan innefatta hormon-, strålning och/eller 

cytostatikabehandling. Kvinnor som får cytostatikabehandling uppgår till cirka  

2 000 kvinnorna årligen (Bröstcancerregistret, 2010). Cytostatikabehandling ordineras utifrån 

egenskaper i tumören som storlek, receptorer, det vill säga mottagare i cancercellerna, och hur 

cellerna i tumören delar sig (Hansson & Henriksson, 2008). Cytostatikabehandling kan 

medföra biverkningar, bland annat illamående, håravfall och infektionskänslighet. En känd, 

men inte så ofta omnämnd, biverkan är smärta. Smärta uppmärksammas framför allt i 

samband med cytostatika som ger neuropatier (ROC, 2009). Neuropati är en påverkan på 

nervvävnad med symtom som smärta, domningar, stickningar och nedsatt finmotorik (Jung, 

Herrman, Griggs, Oaklander & Dworking, 2005). 
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Smärta 

Smärta definieras av Internationell Association for the Study of Pain (IASP) som ”en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, förknippad med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Merskey & Bogduk, 1994). Smärta är 

ett komplext symtom med flera ingående aspekter och bör som sådant betraktas som ett 

fenomen. För att förstå komplexiteten i en smärtupplevelse kan smärta brytas ned och delas in 

i olika kategorier. Ett sätt att göra detta är att se på smärtan genom dess olika manifestationer 

som sensationen, perceptionen, tolkningen, lidandet och yttringen (Haegerstam, 2008). 

 

 Smärtsensationen går att beskriva fysiologiskt som en nervimpuls från en 

vävnadsskada till ryggmärgen, en retning som ännu inte är indelad i någon kategori 

och saknar mening.  

 Perceptionen, vår varseblivning av smärtan, startar i centrala nervsystemet (CNS) och 

medvetandegör sensationen. Perceptionen innefattar en rad komplicerade fysiologiska 

mekanismer som bland annat kan modulera ner eller öka smärtimpulser. Här kan 

smärtan kategoriseras fysiologiskt i exempelvis nociceptiv, visceral och neurogen 

smärta och smärta utan identifierad orsak i perifer vävnad. Till de fysiologiska 

påslaget inkorporeras våra tidigare erfarenheter, vår uppfattning om varat och 

känslomässiga reaktionsmönster. 

 Tolkningen av smärtupplevelsen, där söker vi förklaring på vad som händer i kroppen. 

Här inlemmas vår egen förståelse av sensationen, det vill säga den nervimpuls som när 

den kommer till vår vetskap, medvetandegör att det gör ont. Tolkningen påverkas av 

kön, sociokulturella, religiösa och medicinska aspekter. De förklaringar vi gör av 

smärtan påverkas också av hur den kategoriseras och symboliseras.  

 Lidandet som följer på smärttolkningen införlivar alla aspekter ovan och även 

filosofiska infallsvinklar, andra somatiska orsaker, psykosociala, existentiella samt 

religiösa aspekter.  

 Smärtyttringen är hur vi uttrycker och kommunicerar det lidande smärtan ger och hur 

vi påverkas av den (Haegerstam, 2008). 

 

Smärta är en skyddsmekanism som påkallar vår uppmärksamhet om att något är fel i kroppen. 

Förutom att det gör ont kan smärta väcka känslor som hjälplöshet, rädsla, oro och skapa 

katastrofkänslor (Campell & Edwards 2009). Minnet av svår smärta kan vara mer skadligt än 
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den ursprungliga upplevda smärthändelsen (Song & Carr, 1999). Många delar i 

smärtprocessen riskerar att ge en negativ genklang i det levda livet om smärtan inte blir 

uppmärksammad, förklarad och behandlad på ett, för den enskilde individen adekvat sätt 

(Finestone, Alfeeli & Fischer, 2008). Kvarstående smärta kan förhindra återgång till arbete 

och normalt liv. Idag är troligen den vanligaste orsaken till arbetshandikapp 

aktivitetsinskränkningar relaterad till kronisk smärta (Finestone et al., 2008). Interaktion 

mellan smärtan och andra symtom är inte ovanligt. Smärta påverkar och påverkas av rädsla, 

oro, trötthet och depression samt sömnproblem (Badr, Basen-Enqvist, Carmack & Taylor, 

2006; Boehmke & Dickerson, 2005; Browall, et al., 2008 ; Fortner, Stepanski, Wang, 

Kasprowicz, & Durrence, 2002; Kim, Barsevick, Tulman, & McDermott, 2008; Osoba et al., 

2006). Även tendenser till klinisk stress ses i samband med smärta (Boehmke & Brown, 2005; 

Macquart-Moulin et al., 1997) 

 

Smärta vid adjuvant cytostatikabehandling 

Bröstcancerforskningen visar att cytostatikabehandling med högre läkemedels-

koncentrationer kan förbättra överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer (Francis, et al., 

2008; Forniere et al., 2007; Genre et al., 2001). När behandlingarna, genom implementering 

av resultat från ny forskning utvecklas, innebär det bland annat att cytostatikapreparat 

används på nya indikationer ( Francis et al., 2008). Ett cytostatika ur gruppen taxaner blev 

godkänt för adjuvant behandling 2005. Därefter används taxaner ofta i sekventiella 

behandlingar, det vill säga behandlingen inleds med några kurer, vanligtvis tre, exempelvis av 

en taxan för att sedan avslutas med några kurer av ett cytostatika ur andra cytostatikagrupper 

som en antracyklin (Cardoso et al., 2001). Cytostatika kan, som tidigare angetts, bland annat 

ge upphov till smärta (Ashok & Kumar, 2007; Cardoso et al., 2001; Ganz et al., 2002; Kramer 

2000; Osaba et al., 2005; Macquart-Moulin et al.,1997). När läkemedelskoncentrationen höjs 

ökar biverkningarna och då också förekomsten av smärta (Genre et al., 2005; Marino et al., 

2008; Wildiers et al., 2007). Smärtan kan uppträda i olika delar av kroppen som i muskler, 

skelett och leder (Genre et al., 2001; Kramer et al., 2000; Macquart-Moulin et al.,1997; 

Wildiers et al., 2007). Den kan också ses som magont, nagelbesvär, hand- och fot syndrom , 

smärtor från munhålan och huvudvärk (Genre et al., 2001; Nuzzo et al 2008; Macquart-

Moulin et al.,1997; Wildiers et al., 2007). En annan besvärlig biverkan som kan ge smärta är 

neuropatier (Ashok & Kumar, 2007; Jung et al., 2005; Loprinzi, Wolf, Barton & Laack 2008). 

En studie av Wildiers et al. (2009) där cytostatika ur gruppen taxaner ingick, visar att 
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muskelsmärtor förekom i en frekvens från 42 - 65 %. Den lägre siffran (42 %) härrör från den 

grupp kvinnor i studien som fick behandling med en lägre läkemedelskoncentration och den 

högre procentsatsen (65 %) från de som fick en högre läkemedelskoncentration. Samma 

tendens sågs i studien beträffande smärtor från munhålan som förekom hos 37 - 70 % av 

kvinnorna. Boehmke & Dickerson (2005) fann i sin studie att frekvensen av neuropatier 

uppgick till 60 % vid taxan-behandling. Vidare får kvinnor som behandlats med högre doser 

av cytostatika mer smärta och en signifikant minskad fysisk funktionsförmåga under och 

direkt efter avslutad behandling (Buijs et al., 2009). Det händer att behandlingsdoserna får 

reduceras eller att intervallet mellan kurerna får förlängas och värsta i fall att behandlingen får 

avslutas med anledning av smärta (Venturini et al., 2005). Genom intensiv forskning vet vi en 

hel del om biverkningar vid cytostatikabehandling men de kunskaperna är inte tillräckliga 

enligt författarna till Bröstcancerregistret (2010) som efterlyser mer forskning om vilken 

inverkan modern bröstcancerbehandling har i kvinnors liv.  

 

Problemformulering 

De studierna, där smärta rapporterades vid cytostatikabehandling, i ovanstående genomgång 

är alla utom en (Boehmke & Dickerson, 2005) studier som mäter smärta med hjälp av olika 

instrument (Badr et al., 2006; Fornier et al., 2001; Fortner et al., 2002; Genre et al, 2002; Kim 

et al., 2008; Loprinzi et al., 2008; Macquart-Moulin et al., 1997; Marino et al., 2008; Nuzzo et 

al., 2008; Osoba et al., 2006; Venturini et al., 2005a; Wildiers 2009). Hur kvinnorna upplever 

behandlingsmärta, hur smärtan inverkar på dagligt liv, tankar och känslor framgår inte. Den 

smärtproblematik som uppmärksammats inom pågående stresshanteringsprojekt och tidigare 

forskning fokuserar på kvantitativa data. Därför ville skribenten inom ramen för pågående 

stresshanteringsstudie djupare studera inverkan av smärta hos de kvinnor som får cytostatika 

och får ont av sin behandling.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka olika uppfattningar och om inverkan av smärta, utlöst av 

cytostatikabehandling, på det dagliga livet hos kvinnor som nyligen diagnostiserats med 

bröstcancer.  
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METOD 

Design 

Studien har en deskriptiv explorativ design och utifrån studiens syfte användes en kvalitativ 

metod med fenomenografisk ansats. Fenomenografi beskriver fenomen i världen som andra 

betraktar dem, ordet fenomenografi är ett sammansatt ord av fenomen ”så som det visar sig” 

och grafi ” beskriva i ord eller bild” enligt Kroksmark, 1987 ur ”Boken om lärande” av 

Marton (2000). Det fenomenografiska förhållningssättet med fokus på innebörder av hur 

någon annan erfar ett fenomen i livet (Larsson, 1986) sammanfaller väl med studiens syfte, att 

undersöka hur kvinnor i ord och bild erfar smärta i samband med cytostatikabehandling. Att 

förnimma, komma underfund med, känna, uppleva, uppfatta, vara med om och genomgå är 

några av de ord som används synonymt till ordet erfara (Strömberg, 1977). Fenomenografins 

objekt är det mänskliga erfarandet i oreflekterad eller strukturell begreppsligt form (Marton, 

2000). Utgångspunkten är alltid erfarenheter gjorda i empiri där erfarenheten av fenomenet 

betraktas utifrån de olika variationer av aspekter på fenomenet som framstår (Patton, 2002). 

Att beskriva variationen ses som det största målet när vi aldrig kan beskriva en erfarenhet i sin 

helhet, men vi kan leta efter kritiska skillnader, variationer, i olika sätt att erfara (Larsson, 

1986). Ett fenomen kan bara ha ett begränsat antal kvalitativt skilda variationer. Dessa 

variationer innefattas i fenomenets utfallsrum med sina olika beskrivningskategorier. Att på 

detta sätt beskriva ett fenomen betraktas med fenomengrafiska glasögon som grundforskning 

kring hur människor erfar (Larsson, 1986) och kan ge ny kunskap om fenomenet och 

därigenom utveckla vårt seende och öppna dörrar mot vidare forskning. 

Urval 

Konsekutivt tillfrågades kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer (n=10) från tre medelstora 

städer i mellansverige om att delta i studien. Inklusionskriterier var att de var inkluderade i ett 

pågående stresshanteringsprojekt, och skulle få cytostatika i doser om 75mg² eller mer av 

antracyklin och/eller taxan. Vidare att de skattade smärta med hjälp av visuell analog skala, 

VAS, med värden från 4 och uppåt under pågående cytostatikabehandling. Exklusionskriterier 

var oförmåga att förstå och kommunicera på svenska och psykisk sjukdom. Av de10 utförda 

intervjuerna valdes 8 intervjuer ut för vidare analys, 2 från respektive ort samt ytterligare 2 

fullödiga intervjuer (Larsson 1986). Detta för att balansera intervjumaterialet så att aspekterna 

av fenomenet tydligt skulle framträda men ändå inte vara så omfångsrikt att fenomenet 

skymdes av volymen i data. Kvinnorna var alla utom två i arbetsför ålder, tre kvinnor hade 
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hemmavarande barn, en kvinna levde ensam medan de övriga bodde med make/sambo. Alla 

intervjuade kvinnor beskrev att de innan behandlingen varit socialt aktiva antingen i sitt 

arbetsliv, på sin fritid eller bådadera. Fysisk aktivitet utövades av alla genom att exempelvis 

träna, simma, cykla, promenera, arbeta i trädgården, dansa och segla. Fyra av kvinnorna 

beskrev att de haft smärtor tidigare i livet som skolios, artros, nack- och ryggproblem och 

muskelinflammation. Ingen hade en aktiv smärtproblematik då behandlingen startades, vilket 

också visade sig på VAS då alla kvinnor skattade VAS mindre än 1 innan start av kur. På dag 

10 vid kur skattades VAS från 4 och uppåt vilket föranledde att skribenten tog kontakt. En 

kvinna ansåg att hennes tidigare smärtproblematik aktiverats och förvärrats i och med start av 

behandlingen. 

 
Datainsamlingsmetod 

För att fånga erfarenhet av upplevelsen av cytostatikautlöst smärta intervjuades kvinnorna 

med hjälp av en semistrukturerad frågemanual med frågeområden som omfattade intervjuns 

frågeställning (bilaga 1). Frågeguiden konstruerades utifrån ämnet, fenomenografisk ansats 

(Marton 2000) och efter reflexion utifrån litteratur om intervjuer (Kvale 2001). Frågeguiden 

omfattande frågor om tidigare smärtproblematik, beskrivning av en dag med smärta och vilka 

känslor smärtupplevelsen väckte och på vilket vis den inverkade i det dagliga livet. 

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant. Kvinnorna färg lade en 

kvinnlig kroppsbilds fram- och baksida och efter särskilda instruktioner (bilaga 2). Färgerna 

som användes följer färgerna för ett stoppljus, där grönt symboliserar ingen smärta alls, livet 

går på som tidigare, gult att smärtan är närvarande och kvinnan inte vet om hon skall ”köra” 

eller ”stå still” rött betyder stopp och hindrar dagligt liv. Ytterligare en färg användes, svart, 

som symboliserade den outhärdliga smärtan. En kvinna fyllde i bilden före intervjun och de 

andra nio i slutet på intervjun. På kroppsbilden fanns också en VAS-linjal där kvinnan 

ombads att markera på linjen hur stark smärtan var efter cytostatikakuren när smärtan var som 

allra värst. Frågeguiden och bilden av kvinnokroppen med VAS hade tidigare testats vid 

gruppintervju med kvinnor som fått ont av cytostatikabehandling och där intervjuaren bland 

annat samlade synpunkter om instrumentet och frågorna. Detta resulterade bland annat i att 

gränsen för inklusion utifrån VAS flyttades från VAS 3 till VAS 4 i denna studie. I 

provintervjun deltog även klinisk lektor som gav synpunkter på såväl frågeguidens 

användbarhet som intervjuarens roll och agerande under själva intervjun.  
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Tillvägagångssätt   

Under tiden 2010-09-01--2011-02-15 tillfrågades och registrerade 30 kvinnor, ingående i 

stresshanteringsprojektet, smärta under pågående cytostatikabehandling. Den inledande 

skattningen administrerades till patienten av skribenten eller behandlande sjuksköterska eller 

annan person involverad i stresshanteringsprojektet. Smärtan registrerades av kvinnan, med 

hjälp av VAS, som var överförd på ett papper tillsammans med en kort information om 

mätningen (bilaga 3a, b, c). De värden som registrerades kunde omfatta från ingen smärta alls 

till värsta tänkbara smärta. Värdena omsattes sedan i siffror efter färdig manual från 0-10 där 

0 är lika med ingen smärta alls och 10 graderar värsta tänkbara smärta. Smärtan mättes direkt 

före start av en behandling och vid dag 10 mellan två kurer. Registrerade värden postades 

sedan av patienten i frankerat kuvert adresserat till skribenten. De kvinnor som registrerade 

smärta, VAS ≥ 4, ringdes upp, tillfrågades och gavs en skriftlig information (bilaga 4) om 

studien. Den skriftliga informationen inkluderade även kvinnans rättigheter enligt PuL, alla 

tio kvinnor valde att medverka vid intervju. Intervjuerna, utfördes i enskilt rum, i direkt 

anslutning till eller under behandling på de behandlingsmottagningar, som kvinnorna fick 

cytostatika på. Kvinnorna intervjuades vid varierande tidpunkt i behandlingen mellan kur 2 

och 5. Varje intervju inleddes med att skribenten/intervjuaren informerade kvinnan om att 

deltagandet var helt frivilligt och att hon när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Vid 

intervjuns början och slut gjorde varje kvinna smärtskattning med VAS. Intervjuerna 

avslutades med en sammanfattning av samtalet, kontroll av eventuella otydligheter, 

inkännande av kvinnans stämningsläge samt uppmaning till kvinnan att kontakta 

skribenten/intervjuaren om något kändes oklart. Varje intervju spelades in och tog i mellan 

femtio minuter till en timme och trettio minuter. 

 

Etiska överväganden 

Stresshanteringsprojektet är etiskt granskat och godkänt 2009-03-25 Dnr 2008/382 och 

delstudien med intervjuerna genom ett amendment till ovanstående studie, godkänt 2010-09-

01. Godkännade för delstudien inhämtades också från bröstacanceransvarig onkolog samt 

klinikchef vid respektive studieort. Skribenten, tillika intervjuaren, har beaktat den 

maktbalans som kan uppstå mellan intervjuaren och den intervjuade genom rörelsen mellan 

närhet och distans i intervjufrågorna, där det finns risk att den intervjuande vill för mycket 

och pressar den intervjuade mot ett svar innanför det som den intervjuade egentligen vill 

delge. Dess motvikt är att den intervjuade inte ger den intervjuande tillträde till de tankar eller 
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observationer kring det undersökta fenomenet som hon hon faktiskt erfarit (Marton 2000). Ett 

annan viktigt etiskt frågeställningar som skribenten ställt under studiens gång är om huruvida 

de ingående patienterna kan riskera att skadas av några ingående moment i studien och om 

studien har tillräcklig kvalitet enligt Hermerén (1986). Intervjuaren har försökt visa all 

vederbörlig respekt för den intervjuade som person och med hänsyn till situationen och med 

lyhördhet för de olika kvinnornas olikhet och sårbarhet (Andersson, 1994). 

 

Bearbetning och analys 

Efter ett strategiskt urval av de intervjuade kvinnorna så skrevs de obearbetade intervjuerna 

ner ordagrant utifrån det inspelade materialet. Bearbetningen började med läsning och 

reflektion. Varje intervju lästes först för sig och sedan lästes hela materialet igenom i sin 

helhet. Vid första genomläsningen skapades några hanterbara klassificeringar utifrån 

intervjuns frågeställningar genom noter i marginalen. Därefter påbörjades analys av 

kärninnehållet genom överstrykning med olika färgmarkeringar i manuskriptet (Larsson, 

1986). Släktskap och likheter, här söktes efter samhörighet mellan olika utsagor. Det 

intervjumaterial som uppfattades ha släktskap skrevs ned på post-it lappar i samma färg och 

sorterades horisontellt. De horisontella aspekterna som framträdde var tankar och känslor om 

smärterfarenheten, hur smärtan kändes fysiskt i kroppen, upplevelsen av smärtans inverkan på 

socialt liv, närhet och fysiska aktiviteter, samt en liten grupp där så småningom existentiella 

aspekter utkristalliserade sig. Likheter och skillnader, här lästes det fullständiga 

intervjumaterialet igenom igen, nu med ögonen på aspekter som divergerade i de skapade 

grupperna (Larsson, 1986). Diffus helhet till differentiering, den övergripande variationen av 

aspekter på smärtupplevelsen som skribenten kunde upptäcka fanns såväl på individnivå som 

på kollektivnivå (Larsson, 1986). Här framträdde de enheter som bildade textens 

beskrivningskategorier som från början var åtta, men kondenserades till fem. De utgörs av 

den förklarliga smärtan, den övervinneliga smärtan, den ensamma smärtan, den ofattbara 

smärtan och sist den förlamande smärtan. Integrering till pregnant helhet, i den här delen av 

processen blev utfallsrummet synlig (Larsson, 1986). Utfallsrummets början definierades som 

uppfattningen av att kunna hantera smärta, där smärthanteringsstrategierna var starka eller 

stärktes. Det innebar att kvinnorna kunde vara verksamma utåt och tillvaron var därmed 

öppen. Den öppna tillvarons motsats definieras som aspekter på smärtuppfattningar där 

smärthanteringsstrategierna försvagas eller faller, smärtuppfattningen är svår att integrera och 

överskrider förförståelsen av symtomet och därmed sluts tillvaron. Ett såväl horisontellt som 
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vertikalt system framträdde (Larsson, 1986) (figur 1). De bilder som kvinnorna målat av 

smärtupplevelsen representerar de beskrivningskategorierna som utgör studiens utfallsrum 

(bilaga 5). Resultatredovisningen är utförd utifrån beskrivningskategorier, utfallsrum och 

belysandecitat från de intervjuade kvinnorna.  

 

Figur 1. Utfallsrum och beskrivningskategorier 

Utfallsrummet Beskrivningskategorier Innebördscitat 

Tillvaron är öppen 

(smärthanteringsstrategier 

fungerar) 

Den förklarliga smärtan ”jag vet vad det handlar om, min 

familj vet också vad det handlar om” 

Den övervinneliga 

smärtan  

”oavsett hur jag mår så har jag under 

hela den här sjukdomsperioden åkt in 

till jobbet” 

Tillvaron sluts 

(smärthanteringsstrategier 

försvagas)  

 

 

Den ensamma smärtan ” nej jag har inte ringt en enda gång 

till systrarna ska jag säga” 

Den ofattbara smärtan ”hur kan man ha ont på en plats trots 

att det inte är nåt fel där? Man känner 

sig skum, att man som patient kommer 

och säger så konstiga saker” 

Den förlamande smärtan ”det här dödshotet som kommer över 

en är ju också en smärta… …en 

oerhörd smärta innan man benat ut 

och förstått… … jag förstod inte 

varför det var på det här viset (smärta) 

och då la jag mig platt” 

 

RESULTAT 

Smärtupplevelsen som kvinnorna beskrev var mest intensiv 1 - 5 dagar efter given kur och 

som värst under kur 1. Smärtan kvinnorna skildrade kom i huvudsak i samband med taxan-

sekvensen av behandlingen, medan mild ledvärk och huvudvärk visade sig i samband med 

antracyklin-sekvensen. Av de intervjuade kvinnorna kunde samma kvinna i sin 

smärtupplevelse förflytta sig igenom tillvarons olika aspekter, genom utfallsrummets början 

till dess slut och mellan de olika beskrivningskategorierna (figur 1). Det vill säga att i 

beskrivelsen av smärtsituationen var vissa dagar mer hanterbara än andra och att berättelsen 
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kvinnan gav, i viss mån, vandrade mellan flera uppfattningar av samma fenomen. Det gör att 

ingen kategori utgör slutna etniciteter av smärterfarenhet. Den inverkan smärtan fick gjorde 

att livet för kvinnorna väsentligt skiljde sig från hur det varit innan behandlingen. Det blev en 

helt annan tillvaro där kvinnorna ägnar mycket tid åt funderingar om när smärtan skulle gå 

över eller om det skulle göra så ont behandlingen igenom.  

 

”första kuren var kanske värst för man vet inte hur länge det håller på å då blir 

de jobbigare, till andra kuren så visste jag att det tar ungefär en vecka sen 

släpper det då har kroppen reparerat sig själv så första känslan är värst och 

jobbigast.” 

 

”Jag kan nog säga att jag tyckte det var obehagligt då när jag vaknade den här 

tisdagen eller onsdagen kroppen var tung som bly och då tänkte jag ska jag 

behöva ha det så här fram till november... ... ... när kortisonet gick ur kroppen 

då mötte jag den här smärtan å de var inte någon trevlig upplevelse” 

 

Öppen tillvaro  

I utfallsrummets början återfinns beskrivningskategorier med aspekter på hur kvinnorna 

uppfattade smärtan ur ett hanterbart perspektiv. Här beskrev kvinnorna att det fanns kraft till 

fortsatt fysisk och social aktivitet. De avslutade inte tidigare engagemang utan framhärdade 

och deltog i föreningsliv eller fysiska gruppaktivteter efter ork och förmåga. De hade också 

regelbunden kontakt med arbetet även om de var sjukskrivna. De förklaringar som kvinnorna 

hade om smärtan upplevdes som godtagna och gick att integrera i förståelsen av vad som 

hände i kroppen. Känslor smärtan väckte uppfattades som utmanande. Skillnaden mellan 

tankarna i denna del av utfallsrummet ”den öppna tillvaron” mot den ”slutna tillvaron”, var att 

tankarna hos kvinnorna när tillvaron var öppen, inte på samma vis utestängde och skymde 

framtiden. Den fanns en förtröstan som gjorde det möjligt att planera för ett liv efter 

behandlingen. Livet nu, trots smärtupplevelsen, var hanterbart och avvek inte så mycket från 

hur tillvaron gestaltade sig före behandlingen.  

 

Den förklarliga smärtan 

Här beskrev kvinnorna att deras uppfattningar av smärtan överensstämde med de 

beskrivningar som getts av sjukvårdspersonalen. Det förstod eller hade kunnat läsa sig till det 
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inträffade. ”jag var så inställd på att jag skulle kunna få ont.” och ”för någonstans när jag 

funderat lite på det här så förstod jag att det här måste vara biverkningarna och när jag vart 

lite klarare förstod jag att det var kortisonet som hållit mig uppe och nu fanns det inget sånt i 

kroppen.”  

 

Smärtan uttrycktes med ord som molande och gnölande, den kom successivt, var intermittent 

eller konstant under ett par dagar och innefattade smärta i mage, leder, rygg, ben och de stora 

musklerna ”…de stora musklerna, benmusklerna och under fötterna var det, ungefär som 

mensvärk men kraftigare å så strålade den uppåt.”  

 

Känslorna smärtan väckte beskrevs som frustration, irritation och/eller ilska över att det 

gjorde ont. Det fanns också ett visst inslag av rädsla. Känslan rädsla tog aldrig överhand även 

om den var närvarande.  

 

Förhållandet till smärtan hölls på en realistisk nivå med acceptans av symtomet. Det kvinnan 

förväntade sig kunna klara av själv i det dagliga livet och vad som faktiskt var möjligt 

överensstämde. Vilket fick till följd att kvinnan inte behövde fundera över om hon skulle orka 

fullfölja behandlingen. Det sociala livet uppfattades som berikande och upplivande även om 

de också medförde viss trötthet. En kvinna beskrev att hon hela tiden måste resonera med sig 

själv om att hon var sjukskriven och fick vara trött och orkeslös. Smärtan uppfattades också 

ha positiva konsekvenser på så sätt att den uppmärksammade kvinnan på vikten av att ta hand 

om sig själv. Här förkom reflektioner om den egna kravbildens betydelse, att de inte önskade 

mer av sig själva än vad som faktiskt var möjligt.  

 

”jag fick påminna mig själv om att du är hemma nu för att du är sjukskriven, du 

har inte någon annan ledighet, du måste tillåta dig att det här är en 

sjukskrivning. Jag fick lära mig att ta hand om kroppen och att det inte behöver 

vara bäddat, städat undan plockat och maten på bordet” 

 

Det vill säga vad kvinnorna rimligen förväntade sig klara av och vad de faktiskt orkade 

kändes som acceptabelt. En kvinna begrundade att smärtan kanske kunde finnas kvar när 

behandlingen var över. Hon uttryckte att smärtans inverkan i det kommande livet skulle 

kunna påverkas beroende på hennes egen inställning till symtomet.  
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Den övervinneliga smärtan 

I den här beskrivningskategorin skildrade kvinnorna en viss diskrepans mellan aspekter på 

den egna upplevelsen och de förklaringar de tyckte sig ha fått om cytostatikautlöst smärta, de 

uppfattar att sjukvårdspersonalen inte riktigt bekräftade symtomen med ett igenkännande ”får 

jag höra det här känner jag igen, det har andra sagt, då tro jag för egen del, då är det lättare 

att ta det i den här behandlingen.”.  

 

Smärtan kom smygande och ökade sakta, var intermittent eller konstant och kvarstod ett par 

dagar till en vecka. Det uttrycktes att den molade, klämde, drog, fanns i leder och muskler 

eller upplevdes som en stelhet. ”Det var en sån här riktig trä värk kan jag säga, det var från 

baksidan av låren och ända upp till huvet och hela ryggen.” Två kvinnor skildrade här 

upplevelsen under sina fötter, en som att fotsulan inte kändes rak utan ”kuperad” och den 

andra, att fotsulan var som full av onda osynliga blåsor.  

 

”... nåt som jag inte varit med om tidigare är att ha ont under fötterna man 

kunde liksom inte gå för att de gjorde så ont så jag satt mest. Ungefär som om 

man hade blåsor under fötterna fast det var det inte så klart, det var ju inga 

blåsor även om det kändes så” 

 

De känslor smärtan väckte var irritation, ilska och tankar om varför smärtan skulle komma nu 

och stress, vilket framställs av en kvinna. Stressen kom framförallt när smärtan släppte, då 

kvinnan hade förväntningar på sig själv att kunna agera som vanligt och sköta det sedvanliga. 

En viss känsla av hjälplöshet uttrycktes. Känslan av hjälplöshet inträdde av och till, men var 

inte konstant närvarande. Det kvinnorna uppfattade som svårt var att de inte riktigt visste när 

smärtan skulle gå över och att de inte kunde komma till rätta med smärtan. En kvinna beskrev 

en positiv tolkning av sin smärta, att det som känns och gör ont, har också effekt.  

 

”Fast jag ser det lite så här också om man känner av smärtan eller om man blir 

lite illamående så då är det något som händer i kroppen, cytostatikan kanske 

har sin verkan i kroppen så ser jag det.” 

 

Trots motstånd från kroppen utmanade kvinnorna smärtan, ”inte bara lägga sig ner och dö.” 

Precis som kvinnorna i den tidigare beskrivningskategorin fortsatte de att försöka. Genom att 

exempelvis arbeta, gå ut med hunden, ta promenader eller delta i sociala aktiviteter ”alla 
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måste det, man kan inte ta nån genväg, det är så, man måste ta sig igenom”. 

Promenadsträckorna var kortare och det gick långsammare, hushållssysslor gjordes med 

större möda, men de utfördes. ”Jag var ute med hunden, men jag vilade mer.” Kvinnorna 

skildrade också att tillvaron i vardagen blev mer närvarande på ett positivt sätt. De uppfattade 

att de hade större tolerans till vardagsgnissel. De orkade sakna det ”vanliga livet” och drömde 

om att bättre kunna ta vara på sin livskänsla i den tillvaro som skulle komma när 

behandlingen var över. Behandlingen var ett kapitel i livet som skulle klaras av, sedan 

väntade det ”vanliga livet” igen.  

 

Sluten tillvaro 

I utfallsrummets senare del återfinns de beskrivningskategorier med aspekter på 

smärtupplevelsen där kvinnorna upplevde att smärtan blev allt svårare att hantera och 

koncentrationen riktas mer mot det egna jaget och överlevnad. Såväl fysisk som social 

verksamhet i livet vacklade eller lades ner. Kvinnorna drog sig tillbaka, livet skilde sig 

väsentligt från hur det var innan behandlingen och framtiden var skymd. Den slutna tillvarons 

beskrivningskategorier är tre för att smärtan var så svår och uppfattningarna kvinnorna gav 

blev mer komplexa. 

 

Den ensamma smärtan 

Uppfattningar om smärtan beskrev kvinnorna som delvis förklarade. En osäkerhet och 

uppgivenhet framkom om vad som verkligen kunde göras åt smärtan. En kvinna upplevde att 

personalen inte gav svar som bekräftade symtomet ”jag fick inget vettigt svar”. Uppfattningar 

framkom som att det var svårt att fråga personalen eftersom personalen inte gått igenom 

behandlingen själva och därigenom egentligen inte kunde veta hur det var. En kvinna tyckte 

sig förstå, men var inte riktigt säker på att smärtan hon kände hade med behandlingen att göra 

och vill inte besvära sjukvårdspersonalen ”… varför ska jag besvära dom med mina 

skitfrågor.”  

 

Smärtan kom under ett par timmar och varade upp mot en vecka eller längre. Smärtan 

knölade, tryckte och pressade och kändes i stora delar av i kroppen.  

 

Känslorna kvinnorna berättade om växlade mellan rädsla och egen förståelse för symtomet.  
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” i början var det rädsla… … tänk om det kan vara hjärtat … … nej rädslan 

fanns kvar där i bakhuvet, det kan ju vara något fel? De fel jag gjorde var att 

jag inte ringde in. Dom sa du ska ringa för de minsta lilla och jag har inte ring 

än ska jag tala om för dig” Å jag skäller på mina föräldrar för dom inte har 

ringt åt mig men dom är ju döda men man måste ju få skälla på någon.” 

 

Vid närmare eftertanke så kopplade kvinnan ihop symtomet med behandlingen, men var ändå 

osäker på om det var farligt eller inte. Rädslan gav oro för att inte klara behandlingen. När det 

inte gick att få riktig ordning på smärtlindringen väckte det också känslor av hjälplöshet. I den 

här beskrivningskategorin trädde också ensamheten fram ”Alltså det var många känslor som 

kom första gången jag fick det här och det gick ju inte att fråga nån.”  

 

Alla dessa känslor gör att förhållande till smärtan blir mer komplicerat. Smärtan väckte mörka 

tankar, som att sjukdomen kanske fanns någon annanstans i kroppen. Tankar om hur lång den 

återstående livstiden skulle bli och hur det fortsatta livet skulle gestalta sig. Också reflexioner 

om rättvisa uttrycktes, som vad har jag gjort för att förtjäna detta och väckte en föreställning 

om att vara drabbad. Det fanns en variation i kvinnornas uppfattningar från ska det vara så här 

till hjälper behandlingen. Uppfattningarna gestaltade sig i utsagor som att det ”tar på själen.” 

”Vad är detta?” En kvinna skildrade det som att hon var frisk efter operationen och att 

cytostatikabehandlingen kanske inte var nödvändig ”så känner jag hängslen och livrem, är 

det verkligen nödvändigt att jag går igenom det här, det blir mycket såna tankar, jag är ändå 

opererad då är det ju borta.” När några kvinnor får sänkt dos av behandlingen på grund av 

sina smärtsymtom och beskrev en vånda för om behandlingen verkligen skulle ha effekt i den 

nya lägre dosen ”dom sänkte dosen, tänk om de inte tar lika bra tänkte jag.” De egna 

tankarna var ibland svåra att förstå och känna igen som sina egna ”ibland vet man inte om det 

är en ens egna tankar som mal på i huvudet eller vad det är för någonting och dom gör ont 

dom med.”   

 

Socialt upplevde kvinnorna stora begränsningar i förhållande till hur det var före 

behandlingsstarten. Kvinnorna tackade nej till sociala invitationer, gav upp aktiviteter, drog 

sig undan. De kunde inte och orkade inte utmana smärtan och delta i sådant som de gärna 

velat. En kvinna beskrev att hon vid diagnos av sin bröstcancer började sucka, så småningom 

upphörde suckarna, när smärtan av cytostatikabehandlingen kom började suckandet igen.  
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Den ofattbara smärtan  

Den här beskrivningskategorin omfattades av kvinnor med uppfattningar av smärtupplevelsen 

som divergerande från den information de fått. Trots att kvinnan läst och fått information om 

smärtan så överensstämde upplevelsen inte med informationen. Smärtan uppfattades som 

mycket värre än det föreställda. En kvinna ifrågasatt sin egen upplevelse som trovärdig när 

det gjorde så ont, men det inte gick att se något ”fel.” 

 

Smärtan kom successivt och med kraft, var intermittent eller konstant, men mer mot det 

konstanta hållet ”smärtan brakar loss.” Den rörde sig i kroppen och var mer uttalad på vissa 

ställen och beskrevs som att den pressade, tryckte och klämde och varade upp mot en vecka 

eller längre. 

 

”de kom inne från det var en konstig känsla det kändes som de var inne i 

skelettet som om benet knölades ihop, ett tryck som pressade ihop det. Värst i 

armleder och fotleder och man kunde vakna av det mitt i natten” 

 

De känslor kvinnorna beskrev var ilska och irritation kombinerat med osäkerhet och 

hjälplöshet. Kvinnorna redogjorde för uppfattningar som att ska det vara så här behandlingen 

igenom, klara jag av det här och återigen är det här nödvändigt. Uthålligheten prövades, 

tålamodet tröt. En kvinna gestaltade att det låg som en sten i/över bröstet och stenen höll 

henne i det saktfärdiga, stenen var en sorts smärta men ändå inte. Vägen in i det ”friska” livet 

blev skymd och dunkel.  

 

Kvinnornas sociala tillvaro begränsades starkt. Kvinnorna hukade sig under smärtan, drog sig 

undan in i sig själva, in i sängen, in i soffan och begränsade sin tillvaro ”drar mig undan som 

en katt som går och gömmer sig”.  

 

”ärligt talat så stängde jag nog av runt om inom mig själv, det vara bara jag 

som existerade och allt jag ville var att få koll på smärtan det var de jag hade 

som mål. När det var som värst så kopplade jag bort dom, jag gick före” 
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Den förlamande smärtan 

Uppfattningarna om smärtupplevelsen överskred alla givna förklaringar, det fanns inte med i 

kvinnornas uppfattningsvärld att det kunde bli på det här viset. Att inte veta hur länge det 

skulle göra ont framställdes som olidligt. 

 

Smärtan kom fort, var intensiv under något/några dygn och klingade av fullt först efter cirka 

två veckor. Kroppen uppfattades som tung, det gjorde ont överallt och smärtan beskrevs som 

outhärdlig. Den var konstant närvarande och rörde sig runt i kroppen. Smärtan kröp, hackade, 

stenar rullade runt i kroppen och skelettet pressades ihop. En kvinna framställde det som att 

”det kändes som att kasta in mig i en torktumlare och jag slogs fram och tillbaka, fram och 

tillbaka, de drog och slet i mig”. En annan kvinna skildrade den fysiska upplevelsen som att 

”de rörde sig över hela kroppen och hackade och orsakade den här smärtan både i 

musklerna och som jag tror skelettet och så jag tänkte att jag kommer inte att klara av det här 

så kändes det”.  

 

Smärtan väckte rädsla och uppgivenhet och befäste upplevelsen av att vara svårt sjuk, 

kvinnornas tankar koncentrerades kring detta. Erfarenheten beskrevs bland annat av en kvinna 

som det värsta hon varit med om i smärtupplevelse och av andra kvinnor som ”tänk om jag 

inte klara av det här”, ”vart ska det bära hän”, ”kommer jag någonsin ur det” ”ska det sluta 

så här.” Socialt bildades ett hålrum, smärtan isolerade ”jag satt där jag satt” och 

paralyserade.  

 

”när jag pratade med dom där inne varför sa jag inget om värken? Jag hade 

kunna klaga nu när jag hade så ont men det var precis som om jag var 

blockerad... ... ...jag vart lamslagen på nåt vis” 

 

Familj och vänner kopplades bort, koncentrationen inriktades mot att överleva, det gick inte 

att arbeta mot smärtan. Omsorgen om det egna jaget upphörde, mat och egen hygien sköttes 

inte eller sköttes med möda. Kvinnorna blev fysiskt stilla, de satt där de satt och låg där de låg 

eller rörde sig på små områden för att försöka komma undan smärtan, oavsett vad de gjorde så 

gjorde det ont. ”Jag vart så omtöcknad av den här smärtan att jag visste knappt var det 

gjorde ont någonstans till slut”. Rädslan för kommande kurer var stor.  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

De kvinnor som får de allra svåraste smärtorna lämnas initialt ensamma av sjukvården i den 

smärtupplevelse som de går igenom. Vi har inte tillräckliga förklaringar eller förebyggande 

smärtbehandlingsstrategier för att kunna hjälpa till mot smärtan på ett adekvat sätt. Studien 

visar att dessa våra tillkortakommanden gör smärtan outhärdlig för några av de behandlade 

kvinnorna. Smärtan var så svår för några av kvinnorna att den gick utanför tidigare 

föreställningar och erfarenheter. När smärtan startade saknade kvinnorna också referensramar 

för hur länge smärtan skulle kvarstå. Det ser också ut som, att när det gör riktigt ont, så 

inverkar smärtan på ett sätt som gör att kvinnorna drar sig tillbaka. De väntar istället för att 

söka akut hjälp. Smärtan väckte rädsla och uppgivenhet. För de kvinnor där smärtan var på en 

mer rimlig nivå fanns det bättre utrymme för positiva tolkningar av det som hände i kroppen. 

Smärtan kunde hanteras och accepteras. Känslorna uttrycktes som irritation och ilska, ilskan i 

sin tur blev en drivkraft till att kämpa mot smärtan. Smärtan kvinnorna beskrev var som regel 

mest uttalad vid den första kuren och i samband med taxan-behandlingen men även 

antracyklin-sekvensen beskrevs ge viss smärta om än i betydligt mildare form.  

 

Resultat diskussion 

Av de cirka 2 000 kvinnorna årligen (Bröstcancerregistret, 2010) som får adjuvant 

cytostatikabehandling för sin bröstcancer kommer några att få svåra smärtor av behandlingen. 

Stämmer tendenserna från denna lilla studie där cirka en tredjedel av kvinnorna fick svåra 

smärtor, kan det röra sig om cirka 600 kvinnor årligen. Det skulle kunna betyda att en hel del 

kvinnor genomlider det som kvinnorna i denna studie beskrev hände när de fick ont. Att några 

får outhärdliga smärtor, blir rädda och känner sig hjälplösa och ensamma i sin upplevelse. 

 

Studien visar att kvinnor som får adjuvant cytostatikabehandling mot sin bröstcancer riskerar 

att få smärtor. Att smärtorna kan vara av sådan karaktär att det blir svårt för kvinnorna att 

känna igen sig i den information de fått om biverkningar av behandlingen. Att de 

förebyggande smärtbehandlingsstrategier som idag används är otillräckliga, eftersom några 

kvinnor beskrev att smärtan blev outhärdlig. Även för de kvinnor, där smärtan var mer 

tolererbar, var smärtan initialt underbehandlad. Att cytostatika ger smärtor vet vi sedan 

tidigare (Badr et al., 2006; Browall et al., 2008 ; Buijs et al., 2007; Fornier et al., 2001; 

Fortner et al., 2002; Francis et al., 2008; Ganz, et al., 2002; Kim et al., 2008; Kramer et al., 
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2000; Macquart-Moulin et al., 1997; Marino et al., 2008; Nuzzo et al., 2008; Osoba etal., 

2006; Venturini et al., 2005; Wildiers et al., 2009). Det som är nytt i denna studie, bara delvis 

tidigare beskrivet i någon enstaka vetenskaplig undersökning (Boehmke & Dickerson, 2005), 

och därmed i stort saknas, är beskrivningar av uppfattningar om hur det gör ont och hur 

smärtan upplevs, vilket gör resultaten från denna studie närmast unikt. Stämmer denna 

iakttagelse, så föreligger en reell kunskapsbrist om upplevelsen och uppfattningar om 

cytostatikautlöst smärta beskriven ur ett patientperspektiv. Detta skulle kunna innebära att 

sjukvårdspersonal får svårigheter att ge tillräckliga förklaringar och beskrivningar till 

patienter om hur smärta kan upplevas och kännas i samband cytostatikabehandling, vilket 

delvis bekräftas i denna studie.  Brister i kunskap hos sjukvårdpersonalen om kvinnors 

upplevelse av smärta kan få till följd att symtomet underskatts och inte behandlas tillräckligt 

aktivt, tidigare bekräftat av Macquart-Molin (1997). Därför kan föreliggande studies resultat 

bidra med ny kunskap och ge bättre förståelse för hur kvinnorna upplever smärta under sin 

behandling. 

 

Uppfattningar om smärtans inverkan och betydelse 

Hur smärtan manifesterar sig, perceptionen, beskrivs tydligt av kvinnorna och bekräftas av 

tidigare studie (Boehmke & Dickerson, 2005). De fysiska uppfattningarna om upplevelsen av 

smärtan, som kvinnorna i denna studie beskriver, innefattar en betydande variation. Från en 

molande menssmärta till en outhärdlig, olidlig smärta. Beroende på intensiteten i smärtan 

beskriver kvinnorna en divergerande uppfattning om vilken inverkan smärtan får. Några 

kvinnor klarar av att hålla kvar ett vardagsliv som överensstämmer med de förväntningar och 

uppfattningar de har om hur ett vardagsliv skall vara. De får, smärtan till trots, balans i livet, 

vilket innebär att smärtans inverkan och betydelse blir mer marginell. Däremot för de kvinnor 

som får svårare smärtor, blir smärtans betydelse mer framträdande och den får en större 

inverkan i livet. Det som kan ha påverkat detta kan vara hur snabbt smärtan kommer och hur 

länge den varar. Likaså vilka rimliga förklaringar kvinnorna kan finna som är förenliga med 

smärtupplevelsen. Här kan den enskilda individens tidigare erfarenheter och förståelse av 

smärta, samt av att kunna hantera smärta, ha stor betydelse (Haegerstam, 2008). Detta kan 

även få betydelse efter behandlingen, då vi vet att en dåligt hanterad smärta kan ge stress. 

Stress och smärta kan riskera att utvecklas till ett sammansatt kroniskt tillstånd (Finestone et 

al., 2008). Smärtsensationen, det vill säga de nervimpulser och de mekanismer som ger 

smärta i samband cytostatikabehandling, är inte närmare utredd inom ramen för denna 

uppsats.  
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Tolkning av lidandet 

När några kvinnor tolkade sitt lidande, saknade de förklaringar och egen förståelse för vad 

som hände i kroppen. Detta väckte, som en kvinna beskrevs som, mörka tankar (Badr et al., 

2006). En kvinna tolkade smärtan som positiv ”ont skall med ont bedrivas” och fann så en 

mening i sitt lidande. Annars i tolkningen av vad som hände kroppen kunde det uppstå 

problem för kvinnorna, när de inte kunde se varför det gjorde ont. Det i sin tur skapade rädsla 

och oro (Boehmke & Dickerson, 2005; Osoba et al., 2006) och utmanade kvinnans 

uppfattning om att symtomet var ofarligt. Smärta kan vara det symtom som uppfattas som 

allra värst vid en tillbakablick efter avslutad behandling (Osoba et al., 2006). Vilket kan få en 

framtida betydelse då minnet av smärtupplevelsen kan vara mer menlig än själva smärtan i sig 

(Song & Carr, 1999). Kvinnorna beskrev tankar om framtidslöshet och oro för vad som skulle 

kunna inträffa senare i livet. Det vill säga om eller när de skulle återinsjukna. Denna oro 

skapade rädsla och hjälplöshet. Smärtan i sin svåraste uppenbarelse fick kvinnorna att tappa 

fotfästet och de uppfattade att de förlorade greppet om tillvaron, mekanismen bekräftas av 

tidigare forskning (Campell & Edwards 2009). Lidandet kvinnorna beskrev hade fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella dimensioner och bestyrker Haegerstams (2008) tankar om 

tolkning av smärta och lidande. Smärtyttringen såg olika ut beroende på lidandets karaktär, 

smärtans duration och intensitet, förståelsen av symtomet och den egna möjligheten att 

hantera symtomet.  

 

Kvinnorna beskrev under intervjuerna att en drivkraft till att medverka var att bidra till ett 

förbättrat omhändertagande av kommande bröstcancerpatienter. Genom ökad kunskap om 

smärtupplevelsen skulle kommande kvinnor kunna få bättre förklaringar och en effektivare 

smärtlindring redan från början. Därigenom slippa uppleva den smärta som de själva varit 

med om. Skribentens förhoppning är att resultaten i studien ska uppmärksammas på ett sådant 

sätt att det kan få betydelse för hur smärtlindringen vid cytostatikautlöst smärta utvecklas. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie är gjord som en fenomenografisk intervjustudie och beskriver skilda sätt att 

erfara fenomenet smärta utifrån ett antal utvalda kvinnors synvinkel, kvinnor med 

cytostatikautlöst smärta. Fenomenografin ställer krav på att resultatet som presenteras har en 

tydlig relation till den undersökta aspekten, att beskrivningskategorierna har en logisk relation 

till varandra samt att de system som utvecklas är sparsamma. Den enskilda kvinnas erfarenhet 

av fenomenet smärta, består bara av en del av alla de skilda sätt, som i detta fall 
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cytostatikautlöst smärta, kan uppfattas på. Enligt Marton (2000) så är alltid de utsagor som 

framkommer ofullständiga, men det är dessa ofullständiga beskrivningar som är de 

forskningsmaterial som är forskarens. Marton (2000) menar att så småningom framträder 

olika sätt att erfara på, det vill säga olika variationer av fenomenet. I denna studie beskriver 

kvinnorna de olika sätt som smärtan uppenbarade sig för dem. Studien gör inga anspråk på att 

ge en fullständig beskrivning av hur fenomenet konstitueras. Beskrivningskategoriernas 

uppfattningar, så som de presenteras i studien, är framförda utifrån kvinnornas uppfattningar 

och utsagor om det de erfarit. Samtidigt är de också skapade utifrån hur de uppenbarade sig i 

skribentens ”ögon” vilket kan innebära att mönster i materialet kan ha undgått skribentens 

uppmärksamhet eller att den förförståelse som skribenten har, har färgat och förtydligat 

mönster som egentligen inte varit så framträdande. En annan mer van forskare kan utifrån 

intervjuerna ha uppenbarat andra beskrivningskategorier och fått ett annat utfallsrum, inte 

minst med tanke på att den fenomengrafiska metoden som sådan är ny för skribenten. Detta 

kan även påverkat studien på så vis att intervjuerna analyserats för noggrant och kategoriskt 

och att den lätthet och flyt som en rutinerad forskare kunnat bidra med gått förlorad. Styrkan 

med fenomenografi är att den söker efter komplexiteten, sammansatta mönster och 

variationer, av olika sätt att erfara ett fenomen (Marton 2000). I de beskrivningskategorier 

som framträder skall det tydligt framgå en ökande komplexitet i beskrivningarna av 

fenomenet vilket skribenten stundom uppfattat som svårt. Då smärtan när den uppfattats som 

värst, och kvinnornas situation var som mest komplex, kanske varit som allra tystast. Det vill 

säga den outhärdliga smärtan är svårast att beskriva när den stundom går utanför det som ord 

kan förmedla. Ändå har den slutna tillvaron tagit ett stort utrymme i uppsatsen. Detta kan dels 

förklaras av att den består av tre beskrivningskategorier mot den öppna tillvarons två 

beskrivningskategorier, samt av hur kvinnornas beskrivning utvecklade sig i 

beskrivningskategorierna. Den slutna tillvarons beskrivningar av smärta var så mycket 

svårare. En annan svaghet kan vara att intervjuerna är utförda med olika tidsrymd till den dag 

som skribenten bett kvinnorna beskriva, dagen då smärtan var som allra värst. Det som varit 

tydligt för skribenten är de skikt av medvetenhet som Marton (2000) talar om, som blev 

uppenbart när fenomenet undersöktes. Kvinnorna har under intervjuerna beskrivit vad som 

hänt, vad som blivit tydligt för dem, när de satt ord på sina erfarenheter. De har klart beskrivit 

att de vandrat genom skikt av medvetenhet i återupplevelsen av smärterfarenheten när de 

berättade hur det var. En liknande erfarenhet kan beskrivas ur skribentens synvinkel. Detta 

kan ha påverkat hur följdfrågorna vidareutvecklades av skribenten när de sista kvinnorna 

intervjuades. Ett problem med metoden som exponerat sig är det som fenomenografin 
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beskriver som en skillnad mellan fenomenologin och fenomenografi. Där fenomenologin 

beskriver vad något är, detta något observeras utifrån, forskaren utgår ofta från ett filosofiskt 

antagande om fenomenet. Mot fenomenografin där någon annan beskriver hur något är, den 

söker andras innebörder utan någon färdig teori att vila eller spegla sina iakttagelser mot. För 

en ovan forskare, som skribenten, har det under arbetets gång av och till inneburit en 

vilsenhet, då det är svårt att glasklart särskilja de båda perspektiven åtminstone ur ett fråge- 

och analysperspektiv. Huruvida fenomenografin är en självständig enhet eller är en ytterligare 

kvist på fenomenologins rika träd uppfattas på olika sätt av forskare som Patton (2002) och 

Marton (2000). Studien har även innehållit en av kvinnorna färglagd bild av smärtan i 

kroppen, bilden har varit till stor hjälp i förståelsen av de ord kvinnorna använt om sin 

smärterfarenhet. Ett exempel på detta är kvinnan som beskriver stenen i bröstet. Under 

intervjun framstår bilden av en rund sten, i storlek av en knuten näve i skribentens 

medvetande. När kvinnan sedan ritar in stenen på/i sin kropp är den av en helt annan kaliber, 

mer som sten i en grund eller som kvinna själv beskriver när hon färglägger ”en jättelik 

tegelsten”(bilaga 5). VAS-värdena i studien har inte analyserats mer ingående. 

 

Forskningsprocessen i denna studie är noggrant och konsekvent beskriven under avsnittet 

metod. Skribenten har med stöd av ”Qualitative Research & Evaluation Methods, Patton 

(2002), analyserat tillförlitligheten i föreliggande studie. Resultatet är beskrivet så att de kan 

vara till nytta i empirin men även så att de kan tjäna som underlag för vidare forskning. 

Tillförlitligheten, intern validet, stärks av det systematiska tillvägagångssättet under studiens 

gång samt av att frågorna initialt testades i en gruppintervju av kvinnor som fått ont under 

pågående cytostatikabehandling. Intervjun spelades in och observerades av kliniskadjunkt. 

Resultatet av observationen analyserades gemensamt. Detta förfarande stärker även studiens 

pålitlighet, extern validitet. Resultatet styrks och bekräftas, reliabilitet, genom förfarandet 

med trianguleringen i undersökningen där kvinnornas uppfattning av smärta verifieras genom 

VAS-mätning, intervju samt färgläggning av smärtan i kroppen. Författaren har under 

intervjuerna och transkriberingen försökt att avhålla sig från ”för tidiga analyser” och 

avvaktat med kategorisering till hela materialet legat färdigt för analys. Kategorisering och 

tolkning har skett först efter flera genomläsningar av materialet detta för att öka 

överförbarheten i data det vill säga objektiviteten.  
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Etiska implikationer 

Att vilja forska och välja ett kvalitativt perspektiv inom humaniora måste ur skribentens 

synvinkel innebära att forskaren har önskan att vidare undersöka ett 

fenomen/forskningsområdet som berör det som är djupt mänskligt. Detta har varit en drivkraft 

för skribenten i denna studie, genom att undersöka och fånga erfarenheter av cytostatikautlöst 

smärta. I intervjuerna uppstod ofta en betydande närhet i samtalet mellan skribenten och den 

intervjuade, speciellt när den intervjuade vandrade genom sina skikt av medvetenhet och 

hamnade nära känslan som det var då, när smärtan var som värst. I denna närhet uppfattade 

skribenten ofta en tacksamhet och lättnad hos kvinnorna att bli sedda och bekräftade i det de 

hade varit med om. Vilket, kanske är det som också speglar sig i det faktum att ingen 

tillfrågad kvinna tackat nej till intervju. Skribenten uppfattade också en önskan hos kvinnorna 

att vilja hjälpa till och dela med sig av sina erfarenheter i syfte att andra kvinnor i framtiden 

skall kunna få det bättre. Detta i sin tur ställer krav på studieresultatet. Att resultatet på något 

vis går att använda i klinisk verksamhet eller som grund för vidare studier till gagn för en bra 

smärtlindring vid cytostatikautlöst smärta. Att vilja mycket i en intervju kan betyda att 

forskaren ligger på för hårt i frågorna och att följdfrågorna blir ledande då intervjuaren vill 

”för mycket”. Skribenten har, framförallt vid genomlyssning av intervjumaterialet, 

naturligtvis upptäckt sådana företeelser under några intervjuer. Intervjuerna har renskrivits 

efter hand vilket inneburit att skribenten under transkriberingen blivit allt mer medveten om 

osunda sätt att fråga. I vissa intervjuer är intervjuaren tillbakadragen vilket ibland gett ett ”allt 

för rikt” och svårbearbetat material och kanske har intervjuaren där slösat med den 

intervjuades och skribentens tid. En intervju som vid intervju tillfället och transkriberingen 

uppfattades som karg och svår, hade förvånande stor betydelse vid resultatbearbetningen. 

 

Ur ett etiskt perspektiv är det inte bara viktigt huruvida vi med systematik har rätt att ”rota” i 

andras tankar och känslor. Vad detta ”rotande” kan få för konsekvenser för den vi frågat, utan 

också med resultatet vid handen, hur vi kan tillåta oss att låta bli att fråga. Ur ett etiskt, 

professionellt och mellanmänskligt perspektiv borde det vara viktigt att veta hur 

cytostatikautlöst smärta erfars.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det kan vara så att en större grupp kvinnor får ont av behandlingen än vad denna studie 

lyckats fånga. Studiens utformning kan ha utestängt kvinnor som fick betydande smärtor 

initialt men som vid dag tio, då andra mättillfället var, hade gått tillbaka. Ytterligare 



 

  23 

genomgång av litteraturen och en vidare analys av frekvens av cytostatikautlöst smärta hos 

kvinnor med modern adjuvant behandling behövs. Vi behöver också kvalitativt följa upp de 

kvinnor som får ont och undersöka om smärtan har inverkan på återgång till arbetet efter 

avslutad behandling och om smärtan interagerar med andra restsymtom av behandlingen. 

Detta skulle kunna göras exempelvis genom att de nu intervjuade kvinnorna följs upp med 

ytterligare en intervju en tid efter avslutad behandling. Vidare, behöver vi testa olika 

interventioner i syfte att fånga upp och behandla cytostatikautlöst smärta. Andra frågor av 

betydelse som snabbt skulle behöva åtgärdas är: på vilket vis personalen kan förmedla en 

möjlig smärtutveckling utan väcka rädsla hos den kvinna som skall få cytostatikabehandling? 

Hur kan kvinnorna fångas upp i sin smärtupplevelse och erbjudas en snabb adekvat 

smärtlindring?  

 

Slutsats 

Resultatet beskriver kvinnors erfarenhet av cytostatikautlöst smärta i samband med 

bröstcancerbehandling. Kvinnornas beskrivningar kan betraktas som ny kunskap när det är 

svårt att finna studier som systematiskt beskriver hur kvinnor uppfattar att få cytostatikautlöst 

smärta. Om sjuksköterskan har otillräckliga kunskaper om kvinnornas uppfattning om 

cytostatikautlöst smärta kan det försvåra sjuksköterskans möjligheter att snabbt ge 

professionell hjälp. Resultatet från denna studie visar att särskild uppmärksamhet på 

smärtsymtom bör iakttas när kvinnorna ska få behandling med taxaner. Smärtan kan komma 

fort och snabbt bli outhärdlig och smärtan lämnar utrymme för ”mörka tankar”. 

Sjukvårdspersonalen behöver vara ytterst lyhörd inför smärtsymtom, men också synnerligen 

tydlig inför patienten med att sjukvårdens resurser alltid finns tillhands om smärtan skulle 

uppstå. Smärterfarenheten är en erfarenhet som påverkar uppfattningar om livet som sådant, 

tidigare forskning visar att smärta interagerar med flera andra symtom. Vilket också ska 

beaktas såväl ur perspektivet vilka andra symtom som obehandlad smärta kan starta eller 

interagera med, samt på vilket vis får det betydelse för den vidare behandlingen och kvinnans 

fortsatta liv.  
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