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ABSTRAKT 

 

Syfte. Att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar efter behandling av bröstcancer mellan 

kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor som inte använt 

bhn. 

Bakgrund. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor i världen, där 

behandlingen främst utgörs av kirurgi med kompletterande cytostatika- och strålbehandling. 

En av de vanligaste biverkningarna vid strålbehandling är hudreaktioner.  

Design. Kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Metod. Enkätstudie som inkluderade bröstcancerpatienter som genomgick strålbehandling. 

En interventionsgrupp (n=14) och en kontrollgrupp (n=17) besvarade tre enkäter, en vid 

behandlingsstart, en vid mitten och en i slutet av behandlingen. Data samlades in på två 

strålbehandlingsavdelningar under våren 2015. Analysen utfördes med Fisher´s Exact Test 

och Mann Whitney U Test i IBM SPSS version 23. 

Resultat. Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna i föreliggande studie var drabbade av 

hudbiverkningar. Kvinnorna var välinformerade och inga signifikanta skillnader påvisades 

mellan grupperna gällande information om eventuella hudbiverkningar. I jämförelse mellan 

grupperna framkom signifikanta skillnader gällande tidsaspekten för utvecklingen av de 

strålrelaterade hudbiverkningarna. Vi fann att hudbiverkningarna rodnad och klåda 

utvecklades senare hos deltagarna i interventionsgruppen. 

Konklusion. Resultatet i studien visade att den nyutvecklade produkten, bestående av 

ullfrotté innehållande lanolinet med sina antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper, 

kan ha fördröjt utvecklingen av strålrelaterade hudbiverkningar. Ytterligare forskning behövs 

inom området. 

 

Nyckelord: strålbehandling, bröstcancer, hudreaktioner, biverkningar 
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ABSTRACT 

 

Aim. To compare the radiation-related skin reactions among a group of women who used a 

newly developed a bra containing wool terry, and a group of women who had not used the bra 

and undergone radiation treatment for breast cancer. 

Background. Breast cancer is the most common cancer diagnosed in women worldwide, 

where treatment mainly consists of surgery with complimentary chemotherapy and 

radiotherapy. One of the most common side effects of radiotherapy is skin reactions. 
Design. Quantitative descriptive cross-sectional study.  

Methods. Questionnaire survey study with a quantitative approach which included breast 

cancer patients undergoing radiotherapy, two groups were compared at two hospitals in the 

Northern Region in Sweden (n = 31). The analysis was done with Fisher´s Exact Test and 

Mann Whitney U Test. 

Results. The results showed that the majority of the women in this study were affected by 

skin reactions. The women were well informed and no significant differences were found 

between the groups regarding information about any skin reactions. The comparison between 

the groups showed significant differences over time regarding the development of radiation-

related skin reactions side effects. We found that the side effects redness and itching were 

later developed by the participants in the intervention group. 

Conclusion. The results of the study showed that the newly developed product, consisting of 

wool terry containing lanolin with the anti-inflammatory and antimicrobial properties, may 

have delayed the development of radiation-related skin reactions. Further research is needed. 

 

Keywords: radiotherapy, breast cancer, skin toxicity, side effects 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

Varför behövs denna studie? 

 

 Majoriteten av de kvinnor som genomgår stålbehandling mot bröstcancer drabbas ofta 

av besvärande hudbiverkningar.   

 Tidigare forskning visar att det finns bristfälligt med material och produkter som kan 

lindra dessa hudbiverkningar.  

 Vi fick möjligheten att undersöka om de strålrelaterade hudbiverkningarna som 

uppkommer vid strålbehandling mot bröstcancer kan lindras med hjälp en nyutvecklad 

bh i ett ullfrotté material.  

 

 

Vad visar resultatet? 

 

 

 Majoriteten av kvinnorna drabbades av hudbiverkningar. 

 Hos interventionsgruppen framkom att hudbiverkningarna rodnad och klåda, 

utvecklades något senare vilket skulle kunna vara en effekt av produkten innehållande 

ullfrotté, med lanolinets antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper på 

huden.  

 Deltagarna uppfattade informationen om hudbiverkningarna som relevanta och inga 

skillnader kunde ses mellan grupperna.  

 

 

Hur bör resultaten användas för att påverka praktik, forskning och utbildning? 

 

 

 Fler deltagare inkluderade i en större studie skulle behövas för att undersöka 

evidensen av lanolinets effekter.  

 Det behövs en produkt som lindrar hudbiverkningarna och samtidigt är lätt att använda 

för att minska kvinnornas lidande i samband med och efter strålbehandling mot 

bröstcancer. 

 

 

 



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  Sida 
 

 Introduktion ..................................................................................................................... 1 

 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

  Problemformulering ...................................................................................................... 3 

 Syfte  .................................................................................................................................. 4 

  Frågeställningar ............................................................................................................ 4 

 Metod ................................................................................................................................ 5 

  Design ........................................................................................................................... 5 

  Urval ............................................................................................................................. 5 

  Intervention och kontroll .............................................................................................. 6 

  Datainsamling ............................................................................................................... 6 

   Instrument ................................................................................................................ 6 

  Dataanalys ..................................................................................................................... 7 

  Etiska överväganden ..................................................................................................... 8 

 Resultat ............................................................................................................................. 8 

  Deltagarnas ålder .......................................................................................................... 8 

  Deltagarnas uppfattning av informationen om hudbiverkningar .................................. 9 

  Deltagarnas självskattade uppfattning av känslig hud relaterat till hudbiverkningar ... 9 

  Deltagarnas självskattade hudbiverkningar vid tidpunkt 2 ........................................... 9 

       Deltagarnas självskattade hudbiverkningar vid tidpunkt 3 ......................................... 10 

  Tidsaspekt för uppkomst av strålrelaterade hudbiverkningar i jämförelse  

mellan grupperna ........................................................................................................ 11 

Utvärdering av interventionen .................................................................................... 12 

 Diskussion ....................................................................................................................... 12 

  Resultatdiskussion ...................................................................................................... 12 

  Metoddiskussion ......................................................................................................... 14 

  Etisk reflektion ............................................................................................................ 15 

 Konklusion ..................................................................................................................... 15 

 Studiens kliniska betydelse ........................................................................................... 16 

 Referenser ....................................................................................................................... 17 

 Bilaga 1 Brev till verksamhetschef 

 Bilaga 2 Informationsbrev till deltagarna 

 Bilaga 3 Enkät 1 

 Bilaga 4 Enkät 2 

 Bilaga 5 Enkät 3 

 



 

 

 1  

 

INTRODUKTION 

Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingsformerna för patienter som genomgår 

adjuvant strålbehandling mot bröstcancer. I onkologisjuksköterskans arbetsuppgifter på en 

strålbehandlingsavdelning innebär att bedöma, informera, undervisa, förebygga och åtgärda 

biverkningar. I arbetsuppgifterna ingår även att hantera den tekniska utrustningen och att 

arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt för den enskilde patienten (Nationellt 

Vårdprogram Omvårdnad vid bröstcancer, 2013-2015). Omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbee (1926-1973) framhöll den humanitära dimensionen och det existentiella synsättet i 

omvårdnaden. Hon betonade vikten att förstå vad omvårdnad handlar om och att det måste 

finnas en ömsesidig förståelse för vad som sker mellan sjuksköterska och patient (Kirkevold, 

2000). Utifrån detta synsätt är det viktigt att det första mötet mellan onkologisjuksköterska 

och patient blir så optimalt som möjligt för att skapa en god relation, så patienten kan känna 

sig trygg i den högteknologiska miljön. Vid strålbehandling mot bröstcancer, är hud-

biverkningar i varierande grad, en normal reaktion under behandlingen. Vi fick möjligheten 

att undersöka om dessa hudbiverkningar kunde lindras med hjälp av en nyutvecklad produkt, 

en bh i ett ullfrottématerial. 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor i världen. Omkring 1,2 miljoner 

diagnostiseras varje år och 10-12 % av den kvinnliga befolkningen drabbas. Kvinnor i de 

utvecklade industriländerna drabbas i högre grad av bröstcancer, i jämförelse med de mindre 

utvecklade länderna. Samtidigt är överlevnaden högre i industriländerna relaterat till den ofta 

tidiga upptäckten av sjukdomen, framstegen inom farmakologiska behandlingar samt en bättre 

kontroll av riskfaktorer (Del Valle et al., 2014). I Sverige ställs drygt 8000 bröstcancer-

diagnoser varje år, vilket innebär att omkring 20 kvinnor insjuknar dagligen. Cirka 1 % av 

världens bröstcancer drabbar män, vilket i Sverige ger omkring 40 fall årligen (Cancerfonden, 

2014). 

 

Det finns ingen direkt fastställd orsak till varför kvinnor drabbas av bröstcancer men det finns 

riskfaktorer. Rökning är en välkänd cancerframkallande orsak, likaså övervikt, fysisk in-

aktivitet, skiftarbete och hormonell behandling efter klimakteriet. Vissa riskfaktorer går inte 

att påverka, exempelvis arvsanlag, tidig menarke och sent klimakterium. Med dagens teknik 
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finns möjligheter att testa om kvinnor bär anlag för ärftlig bröstcancer (Dieterich, Stubert, 

Reimer, Erickson & Berling, 2014). 

 

Kirurgi är förstahandsvalet när det gäller behandling av bröstcancer (Järhult & Offenbartl, 

2008). Under utvecklingen av anestesin i slutet av 1800-talet blev det möjligt att utföra 

alltmer komplicerade operationer. Den amerikanske kirurgen William Halsted var en pionjär 

inom den kirurgiska behandlingen av bröstcancer då han på 1880-talet utförde den första 

mastektomin. Hans idé om att det cancerdrabbade bröstet skulle avlägsnas tillsammans med 

underliggande vävnad och närliggande lymfkörtlar, var ett ofta botande tillvägagångssätt. 

Men han avlägsnade även en del muskulatur vilket ledde till att patienterna ofta drabbades av 

livslånga smärtor och funktionsnedsättningar. Tillvägagångssättet användes med små 

förändringar i nära 100 år, fram till 1970-talet, då kirurgerna inte längre avlägsnade den 

underliggande muskulaturen (Zurrida & Veronesi, 2014). 

 

Adjuvant strålbehandling mot bröstcancer har använts som ett tillägg till kirurgin från slutet 

av 1970-talet. Idag är den högteknologiska bildstyrda röntgenutrustningen välutvecklad för att 

definiera och träffa tumörområdet mer exakt och undviker frisk vävnad mer än någonsin 

tidigare. Strålbehandlingen mot bröstcancer utgörs av joniserande strålning med förmåga att 

direkt eller indirekt skada strukturer i cellerna i tumörområdet. Friska celler är mer benägna 

att återhämta sig än de maligna cellerna i tumören. För att få ett tillfredsställande resultat av 

strålbehandlingen ges vanligen uppdelade dagliga doser, så kallade fraktioner. Måttenheten 

för stråldosen i vävnaden kallas gray (Gy). En vanlig behandling idag är en fraktionerad 

behandling upp till 50 Gy, där patienten får 2 Gy som daglig dos. Kompletterande adjuvant 

strålbehandling utgör en stor del av behandlingen, då återfallsrisken reduceras genom att 

påverka eventuella kvarvarande cancerceller. Andra kompletterande behandlingar som kan 

ges vid bröstcancer är cytostatika och hormonella läkemedel (Zurrida & Veronesi, 2014; 

Morgan, 2014). 

 

Vid fraktionerad strålbehandling avtar antalet basalceller genom reducerad celldelning, vilket 

leder till att epidermis blir förtunnad och en inflammatorisk reaktion startar (Harris et al., 

2012). En hudreaktion, erytem, orsakas av att kapillärkärlen i huden utvidgas och 

histaminliknande ämnen frisätts vilket ger rodnad, klåda och värmeökning. Vid fortsatt 

strålbehandling påverkas huden ytterligare och kan bli torr och få ett fjälligt utseende. Svårare 

reaktioner med vätskande sår är förekommande men relativt ovanligt (Morgan, 2014). Hud-
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reaktioner uppträder vanligen mellan 10 till 14 dagar efter påbörjad strålbehandling och 

fortsätter att öka i svårhetsgrad till ett par veckor efter avslutad behandling (Porock & 

Kristjanson, 1999). Flera studier visar att hudreaktioner är den vanligaste förekommande 

biverkningen vid strålbehandling mot bröstcancer. Upp till 95 % av patienterna upplever 

någon form av påverkan på huden och är en faktor som kan avgöra om stråldosen måste 

begränsas (Sjövall, Strömbeck, Löfgren, Bendahl & Gunnars, 2010; Harris et al., 2012; 

Porock & Kristjanson, 1999).  

 

McQuestion (2011) och Morgan (2014) tar upp olika faktorer som kan påverka 

svårighetsgraden av hudbiverkningarna, exempelvis behandlingsrelaterade och individuella 

faktorer. Behandlingsrelaterade faktorer kan vara tumörens placering och behandlingsteknik. 

De individuella faktorerna är patientens ålder, rökning, undernäring, övervikt, samtidig 

medicinering, hudveck i behandlingsområdet samt tidigare bestrålade områden.  

 

För att bedöma svårhetsgraden av hudreaktionerna som orsakas av strålbehandlingen används 

olika bedömningsverktyg, bland annat RISRAS (Radiation-Induced Skin Reaction 

Assessment Scale), en bedömningsskala som mäter patientens subjektiva symtom och RTOG 

(Radiation Therapy Oncology Group), en skala där personalen bedömer patienternas 

hudreaktioner i olika steg (Morgan, 2014; Noble-Adams, 1999). 

 

Problemformulering 

 

Strålbehandling utgör en stor del av behandlingen vid bröstcancer idag. Nya tekniska metoder 

utvecklas ständigt och behandlingen blir allt mer komplext och omfattande. Allt fler kan botas 

idag och många kan leva allt längre med sin cancersjukdom. Strålbehandlingen har god effekt 

på cancerceller men en inflammatorisk process drabbar friska hudceller. Majoriteten av 

kvinnorna som genomgår strålbehandling mot bröstcancer drabbas ofta av hudbiverkningar av 

varierande svårighetsgrad. Hudbiverkningarna kan inte förebyggas helt men omvårdnads-

åtgärder kan minska kvinnornas obehag och symtom. Det finns olika studier som gjorts för att 

undersöka om hudbiverkningar kan lindras med diverse hudvårdsprodukter. En av dessa 

produkter är hydrokortison som har visat sig ha en lindrande effekt på klåda i många fall. 

Aloe Vera har visat sig ha tvivelaktiga effekter men är en produkt som patienten ofta själv 

väljer att använda. Det finns flera olika förband exempelvis Mepitel och Mepilex som 

används för att avlasta huden vid rodnad, som i flera studier har visat sig ha en viss 
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fördröjande effekt. Mjukgörande lotion, exempelvis Essex kräm rekommenderas ofta på 

strålbehandlingsavdelningar, trots brister på vetenskapliga effekter (Chan et al., 2014; 

Nyström et al., 2007). Ett annat ämne som visats ha antiinflammatoriska och antimikrobiella 

egenskaper är det naturliga ämnet lanolin, som är ett ullfett (Santos et al., 2013). Lanolinet 

anses ha en skyddande och reparerande effekt på huden, genom sina fuktighetsbevarande 

egenskaper (Allen, 2014). Det finns få vetenskapliga studier som visar på lanolinets effekt vid 

strålrelaterade hudreaktioner (Chan et al., 2014). Som sjuksköterska på en strålbehandlings-

avdelning behövs goda kunskaper om de biverkningar som kan uppstå under och efter 

strålbehandlingen, men även att tillgodose patientens behov av information är en viktig aspekt 

för patienten. Att finna en produkt som kan lindra dessa vanligt förekommande hud-

biverkningar vid strålbehandling skulle vara ett stort framsteg för att lindra dessa patienters 

lidande. Vi fick en förfrågan från en bröstcancerdrabbad kvinna som önskade att vi 

undersöker om hennes nyutvecklade produkt kan lindra de strålrelaterade hudbiverkningarna. 

Hon har själv genomgått strålbehandling och har utifrån egen erfarenhet konstruerat en bh. 

Materialet närmast huden består av ullfrotté av hög kvalité och genom ullfrotténs öglor tillförs 

luft till behandlingsområdet och ullens naturliga fett, lanolinet, verkar lenande mot huden 

(Meo DressedForLife, 2015).  

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar vid behandling av 

bröstcancer mellan kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor 

som inte använt bhn. 

 

Frågeställningar 

 Har kvinnor som använt en bh med ullfrotté mindre biverkningar än de kvinnor som 

inte använt bhn?  

 Uppstår de strålrelaterade hudbiverkningarna vid samma tidsperiod hos kvinnorna som 

använt den nyutvecklade bhn jämfört med kvinnorna som inte använt bhn? 

 Uppfattar kvinnorna informationen om strålrelaterade hudbiverkningar, som kan 

uppstå, relevant och finns skillnad mellan grupperna?  
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METOD 

Design 

En kvantitativ metod valdes som design. Kvantitativ ansats syftar till att förklara, förutse eller 

visa samband. Ett deduktivt resonemang sker i sökandet efter bevis och säker kunskap. Den 

verklighet som studeras speglas objektivt genom rena beskrivningar som är fri från tolkning, 

förklaring och spekulation. Alla steg i processen genomförs på ett logiskt strukturerat sätt 

vilka planeras innan arbetet verkställs (Polit & Beck, 2012). Den kvantitativa metoden i 

jämförelse med den kvalitativa är mer välstrukturerad, där frågeställningarna har formulerats i 

förväg (Olsson & Sörensson, 2011). För att samla in data användes enkäter. En fördel med 

enkäter är att deltagarna får svara på samma frågor och att enkäten kan fyllas i när det passar 

deltagaren (Eliasson, 2013).  

Strukturen för uppsatsen följer riktlinjerna utifrån den vetenskapliga tidskriften Journal of 

Advanced Nursing (Watson et al., 2015). 

 

 

Urval 

Efter skriftligt och muntligt godkännande av respektive verksamhetschefer (Bilaga 1) delades 

informationsbrev och förfrågan om deltagande i studien (Bilaga 2) ut i samband med start av 

strålbehandling. Deltagarna valdes ut genom ett konsekutivt urval. I ett konsekutivt urval väljs 

deltagarna ut i tur och ordning under en begränsad tid (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterier för studien var kvinnor som skulle genomgå adjuvant strålbehandling mot 

bröstcancer med totaldos på 50 Gy, vid Länssjukhuset, Sundsvall respektive Norrlands 

Universitetssjukhus, Umeå. Kvinnor som fick mindre än 50 Gy exkluderades.  Av 20 

tillfrågade kvinnor på strålbehandlingen i Sundsvall deltog 14/20 (70 %). Det externa 

bortfallet i Sundsvall var 6 kvinnor, och berodde i 3 fall på bhns passform och på att 3 kvinnor 

avböjde deltagande i studien. Inget internt bortfall förekom i Sundsvall. På strålbehandlingen i 

Umeå tillfrågades 24 kvinnor varav 17/24 (71 %) deltog i studien. Det externa bortfallet i 

Umeå var 7 kvinnor som avböjde deltagande i studien. Det interna bortfallet i Umeå var 7 

kvinnor (9,8 %). Antal deltagare i studien blev totalt 31 kvinnor.  
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Bild 1. Den nyutvecklade bhn. 
Foto: Lena Åhlin, Meo DressedForLife 

 

Intervention och kontroll 

Deltagarna har med tanke på sin geografiska uppdelning indelats i två grupper, där kvinnorna 

som behandlades vid strålbehandlingen i Sundsvall valdes till interventionsgrupp och 

kvinnorna som behandlades vid strålbehandlingen i Umeå valdes till kontrollgrupp.  

Interventionsgruppen fick prova den nyutvecklade bhn (Bild 1) som består av ett yttertyg av 

bomullsjersey som ska ge bra stadga. Fodret som sitter närmast huden består av ullfrotté som 

innehåller ett naturligt fett, lanolin. Ullfrottén har flera 

positiva effekter, dels tillförs luft till det strålbehandlade 

området och dels har det en lenade och läkande effekt på 

huden. Interventionsgruppen informerades att använda bhn 

dagtid under hela behandlingsperioden, och att lufta huden 

utan bh under natten. Vid tecken på obehag från bhn 

informerades deltagarna att avstå från att använda bhn för 

att minska friktionen mot den känsliga huden. Att 

interventionen valdes till Sundsvall var beroende på den 

geografiska närheten till författarnas hemort. 

 

Datainsamling 

Insamlingen av data gjordes med hjälp av enkäter som delades ut vid behandlingsstart 

(tidpunkt 1, dag 1-2), i mitten (tidpunkt 2, dag 13-15) och i slutet av behandlingen (tidpunkt 3, 

dag 24-25). Enkäterna delades ut av onkologisjuksköterskor på strålbehandlingsavdelningarna 

vid Länssjukhuset, Sundsvall och Norrlands Universitetssjukhus, Umeå under våren 2015.  

 

Instrument 

Vi utvecklade tre enkäter (Bilaga 3-5) genom modifiering av det engelska bedömnings-

verktyget RISRAS (Radiation-Induced Skin Reaction Assessment Scale) (Noble-Adams, 

1999). RISRAS är en validerad enkät bestående av två delar, där den första delen består av en 

självskattningsdel där patienten själv skattar sina subjektiva symtom som obehag, klåda, 

värmeökning, och påverkan på vardagsaktiviteter, på en fyrgradig skala. Den andra delen 

består av vårdpersonalens objektiva skattning av patientens hudreaktioner som hudrodnad, 

torr fjällande hud samt nekros.  Författarna valde att översätta valda delar av självskattnings-

delen från engelska till svenska och frågorna har till viss del modifierats för att uppnå studiens 

syfte. Enkäternas frågor var strukturerade med svarsalternativ på en fyrgradig Likertskala, 

från ”Inte alls” till ”Mycket”. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär Likertskalan att 
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deltagaren får påståenden att instämma i eller ta avstånd från. Deltagarna fick på den första 

enkäten som delades ut vid tidpunkt 1 (Bilaga 3) besvara frågor angående information, oro 

och om de hade känslig hud. Eftersom de strålrelaterade hudbiverkningarna vanligtvis uppstår 

mellan 10-14 dagar in i behandlingscykeln ställde författarna inga specifika frågor kring 

strålrelaterade hudbiverkningar vid behandlingsstart. Istället ställdes frågan om känslig hud 

vilket författarna såg som en utgångspunkt för att undersöka sambandet mellan strålrelaterade 

hudbiverkningar och känslig hud, samt om interventionen hade en lindrande effekt. Den andra 

enkäten som delades ut vid tidpunkt 2 (Bilaga 4), fokuserade på att undersöka om 

hudbiverkningar hade börjat uppstå hos kvinnorna. Den tredje enkäten som delades ut vid 

tidpunkt 3 (Bilaga 5), syftade till att undersöka om det fanns någon skillnad mellan grupperna 

när de strålrelaterade hudbiverkningarna uppstod och om den nyutvecklade produkten lindrat 

de strålrelaterade hudbiverkningarna. I slutet på samtliga enkäter fanns utrymme för övriga 

kommentarer. Författarna lät tre kollegor kontrollera enkäternas utformning, så kallad 

ytvaliditet. Ytvaliditet används för att säkerställa att mätinstrumentet fokuserar på det som 

avses att mätas (Polit & Beck, 2012). Kontrollen av enkäternas utformning syftade till att 

reducera risken för missförstånd samt att säkerställa frågornas begriplighet för att få en högre 

validitetsgrad och att samtidigt öka reliabiliteten.  

 

 

Dataanalys 

För att analysera och sammanställa data från enkäterna användes statistikprogrammet IBM 

SPSS version 23. Data har kodats, sammanställts och analyserats med hjälp av deskriptiv 

statistik, antal (n) och procenttal (%) har använts. En dikotomisering av enkäternas 

svarsalternativ har utförts. På enkät 1 gällande känslig hud kodades svarsalternativet ”inte 

alls” om till ”nej” och svarsalternativen ”lite”, ”ganska mycket” och ”mycket” kodades om till 

”ja”. Resterande frågor med svarsalternativ från ”inte alls” till ”mycket” kodades om och de 

nya svarsalternativen fastställdes till ”lite” och ”mycket”. Därmed kodades ”Inte alls” och 

”lite” om till ”lite” och ”ganska mycket” och ”mycket” kodades om till ”mycket”. Statistisk 

sambandsanalys har redovisats i korstabeller där analysen har genomförts med parametriska 

Fisher`s Exact Test. Med hjälp av Fisher`s Exact Test går det att fastställa om det finns ett 

samband mellan grupperna. Testet anses vara lämpligt när urvalet är litet (Polit & Beck, 

2012). Icke parametriska Mann Whitney U-test har använts för att se om signifikanta 

skillnader fanns mellan grupperna gällande ålder samt tidsaspekten för uppkomsten av 

strålrelaterade hudbiverkningar. Gränsen för signifikant skillnad sattes till p<0,05.  
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Etiska överväganden 

Författarna följde den etiska godhetsprincipen, som sammanfattningsvis innebär att göra gott 

och att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom denna studie är en studentuppsats på 

magisternivå så har ingen ansökan om tillstånd till forskningsetiska nämnden gjorts. Som ett 

första steg ansöktes om tillstånd för genomförande av studien hos vederbörande verksamhets-

chefer på strålbehandlingsavdelningarna i Sundsvall och Umeå. Att delta i studien var 

frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan vidare förklaring. Enkäterna kodades med en 

siffra i form av ett löpnummer för skydda deltagarnas identitet och för att resultatet inte ska 

kunna kopplas till den enskilda individen. I informationsbrevet till deltagarna fanns kontakt-

uppgifter till författarna samt handledare.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av löpande text, tabeller och figurer. Utvalda delar av resultatet 

presenteras utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Deltagarnas ålder 

Medelvärdet för deltagarnas ålder i båda grupperna beräknades till 59,6 år, medianvärdet var 

61 år med ett spridningsmått från 33 år till 78 år. I interventionsgruppen var medelvärdet för 

åldern 61,2 år, medianvärdet var 62 år med ett spridningsmått på 33 år till 78 år. I 

kontrollgruppen var medelvärdet för åldern 58,2 år, medianvärdet var 60 år med ett 

spridningsmått på 35 år till 76 år. Deltagarna delades in i åldersgrupper (Tabell 1). 

 

 Tabell 1. Deltagarnas ålder 

Åldersgrupp Interventionsgrupp 

N=14 (%) 

Kontrollgrupp 

N=17 (%) 

Totalt 

N=31 (%) 

P-värde 

30-39 år 1 (3) 1 (3) 2 (6)  

40-49 år 2 (6) 3 (10) 5 (16)  

50-59 år 3 (10) 4 (13) 7 (23)  

60-69 år 4 (13) 7 (23) 11 (36)  

70-79 år 4 (13) 2 (6) 6 (19)  

   31 (100)  

Medelålder 61,2 år 58,2 år 59,6 år 0,487 

Median 62 år 60 år 61 år  

        Mann-Whitney U test 
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Deltagarnas uppfattning av information om hudbiverkningar 

Majoriteten av deltagarna, 90 % (n=27/30) uppfattade att informationen som gavs vid 

behandlingsstart var relevant och att de var väl förberedda på att strålrelaterade 

hudbiverkningar kunde uppstå. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan grupperna 

(p=1,000).  

 

Deltagarnas självskattade uppfattning av känslig hud relaterat till hudbiverkningar 

I interventionsgruppen uppgav 57 % (n=8/14) att de hade känslig hud vid tidpunkt 1. Av 

dessa drabbades samtliga av strålrelaterade hudbiverkningar i varierande grad. Av de 43 % 

(n=6/14), som inte uppfattade sin hud som känslig, drabbades 5/6 (83 %) av någon grad av 

strålrelaterad hudbiverkning. I kontrollgruppen uppgav 69 % (n=11/16) att de hade känslig 

hud vid behandlingsstart och av dessa drabbades samtliga av strålrelaterade hudbiverkningar. 

Av de resterande 31 % (n=5/16), som inte uppfattade sin hud som känslig, drabbades 4/5 (80 

%) av någon grad av strålrelaterad hudbiverkning. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas 

mellan grupperna gällande känslig hud och att drabbas av hudbiverkningar (p=0,707; Tabell 

2).  

 

Tabell 2. Deltagarnas självskattade uppfattning av känslig hud vid tidpunkt 1. 

 Interventionsgrupp 

N=14 (%) 

Kontrollgrupp 

N=16 (%) 

Totalt 

N=30 (%) 

P-värde 

 

 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej  

 

Har du känslig hud? 

 

 

 

  8  

(57) 

 

  6  

(43) 

 

 11  

(69) 

 

  5  

(31) 

 

 19  

(63) 

 

 11  

(37) 

 

0,707 

Fisher´s Exact Test 

 

 

Deltagarnas självskattade hudbiverkningar vid tidpunkt 2 

Endast 7 % (n=2/30) av deltagarna beskrev att de besvärades av ömhet, obehagskänsla eller 

smärta i större utsträckning i huden i behandlingsområdet.  Inga signifikanta skillnader kunde 

ses mellan grupperna (p=1,000). Att värmeökningen i huden var besvärande framkom hos 13 

% (n=4/30) av deltagarna. Inga signifikanta skillnader påvisades mellan grupperna (p=0,602; 

Tabell 3). 
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Tabell 3. Deltagarnas självskattade hudbiverkningar vid tidpunkt 2  

 Interventionsgrupp 

N=14 (%) 

Kontrollgrupp 

N=16 (%) 

Totalt 

N=30 (%) 

P-värde 

Hudbiverknings 

variabler  

Lite Mycket Lite Mycket Lite Mycket  

 

Ömhet, obehags-

känsla eller smärta 

 

13  

(93) 

 

1  

(7) 

 

15  

(94) 

 

1  

(6) 

 

28  

(93) 

 

2  

(7) 

 

1,000 

 

Värmeökning 

 

13  

(93) 

 

1  

(7) 

 

13  

(81) 

 

3  

(19) 

 

26  

(87) 

 

4  

(13) 

 

0,602 

Fisher´s Exact Test 

 

 

Deltagarnas självskattade hudbiverkningar vid tidpunkt 3  

Rodnad uppfattades hos majoriteten av deltagarna, 89 % (n=25/28). I kontrollgruppen 

drabbades 86 % (n=12/14) av rodnad mot interventionsgruppens 93 % (n=13/14). I jämförelse 

mellan grupperna fanns ingen signifikant skillnad (p =1,000).  

Majoriteten av deltagarna, 79 % (n=22/28) uppfattade värmeökning/hetta.  I kontrollgruppen 

drabbades 71 % (n=10/14) av värmeökning/hetta mot interventionsgruppens 86 % (n=12/14). 

Ingen signifikant skillnad fanns i jämförelse mellan grupperna (p=0,648).  

Hälften av deltagarna, 54 % (n=15/28) drabbades av klåda. I kontrollgruppen drabbades 57 % 

(n=8/14) av klåda mot interventionsgruppens 50 % (n=7/14) Inga signifikanta skillnader 

kunde påvisas (p=1,000; Tabell 4).  

 

Tabell 4. Deltagarnas självskattade hudbiverkningar vid tidpunkt 3  

 Interventionsgrupp 

N=14 (%) 

Kontrollgrupp 

N=14 (%) 

Totalt 

N=28 (%) 

P-värde 

Hudbiverknings 

variabler 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej  

 

Rodnad 

 

 

13  

(93) 

 

1  

(7) 

 

12  

(86) 

 

2  

(14) 

 

25  

(89) 

 

3  

(11) 

 

1,000 

 

Värmeökning/hetta 

 

12  

(86) 

 

2  

(14) 

 

10  

(71) 

 

4  

(29) 

 

22  

(79) 

 

6  

(21) 

 

0,648 

 

Klåda 

 

7  

(50) 

 

7  

(50) 

 

8  

(57) 

 

6  

(43) 

 

15  

(54) 

 

13  

(46) 

 

1,000 

Fisher´s Exact Test 
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Tidsaspekt för uppkomst av strålrelaterade hudbiverkningar i jämförelse mellan 

grupperna 

I kontrollgruppen uppstod rodnad tidigare än i interventionsgruppen, vilket visar att det fanns 

signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,020; Figur 1). 

 

 

Figur 1. Tidsaspekten för uppkomsten av rodnad  Mann Whitney U test 

 

 

 

I kontrollgruppen uppstod värmeökning/hetta tidigare än i interventionsgruppen men ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna (p=0,189; Figur 2). 

 

 

Figur 2. Tidsaspekten för uppkomsten av värmeökning/hetta Mann Whitney U test 
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I kontrollgruppen uppstod klådan tidigare än i interventionsgruppen vilket visar att 

signifikanta skillnader fanns (p=0,019; Figur 3). 

 

Figur 3. Tidsaspekten för uppkomsten av klåda  Mann Whitney U test 

 

 

Utvärdering av interventionen 

Av de deltagare som provade den nya produkten, uppgav 93 % (n=13/14) att de drabbades av 

rodnad, varav 62 % (n=8/13) uppfattade att produkten gav en viss lindring. 

Värmeökning/hetta drabbade 86 % (n=12/14) av deltagarna som provade den nya produkten. 

Av dessa uppfattade 58 % (n=7/12) att produkten gav en viss lindrande effekt. 

Hälften av deltagarna 50 % (n=7/14) uppgav att de drabbades av klåda, varav 57 % (n=4/7) 

uppfattade att produkten gav lindring till viss del.  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studien syftade till att jämföra strålrelaterade hudbiverkningar vid behandling av bröstcancer 

mellan kvinnor som använt en nyutvecklad bh innehållande ullfrotté, och kvinnor som inte 

använt bhn. Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna i föreliggande studie drabbades av 

hudbiverkningar. I jämförelsen mellan grupperna gällande uppkomsten av strålrelaterade 

hudbiverkningar framkom signifikanta skillnader. Vi fann att hudbiverkningarna, rodnad och 

klåda utvecklades något senare hos deltagarna i interventionsgruppen. 
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Att majoriteten av kvinnorna i föreliggande studie drabbades av hudbiverkningar stämmer väl 

överens med tidigare studiers resultat. I en svensk studie som undersökte förekomsten av 

strålrelaterade hudbiverkningar hos kvinnor med bröstcancer, framkom att 93 % av deltagarna 

drabbades av hudbiverkningar som rodnad, klåda och torr hud (Sjövall et al., 2010).  

 

Samtliga kvinnor i studien som uppgav att de hade känslig hud vid behandlingsstart, 

drabbades av hudbiverkningar i varierande grad. Även de kvinnor som uppgav att de inte hade 

känslig hud drabbades i stor utsträckning. Det finns få studier som undersöker sambandet 

mellan känslig hud och strålrelaterade hudbiverkningar. FitzGerald et al. (2008) menar att 

flera aspekter inverkar när det gäller hudens reaktioner vid strålbehandling. Känslig hud där 

de genetiska anlagen och cellernas förmåga till förnyelse och reparation, är en faktor som kan 

påverka hudens reaktion vid strålbehandling. Även tidigare behandling och läkemedel kan 

påverka svårighetsgraden av hudreaktionerna.   

 

Det finns ett fåtal studier som gjorts om lanolinets effekter och de flesta som vi funnit har 

fokuserat på såriga bröstvårtor vid amning. I en studie från Kanada såg författaren en tendens 

till lindring hos ammande kvinnor som applicerade lanolin på bröstvårtorna (Allen, 2014). Vi 

har inte funnit någon studie som fokuserar på hudreaktioner vid strålbehandling och lanolinets 

effekter. Enligt Santos el al. (2013) har behandling med lanolin vid hudförändringar relaterade 

till cytostatika behandling en viss lindrande effekt. Att hudbiverkningarna hos interventions-

gruppen utvecklades senare skulle kunna tolkas som att lanolinet i den nyutvecklade 

produkten, kan ha haft en något fördröjande effekt på uppkomsten av de strålrelaterade 

hudbiverkningarna. 

 

I en amerikansk studie, som undersökte patienters behov av information om biverkningar vid 

cancerbehandling, framkom vikten av individuellt anpassad lättförståelig information, för att 

patienten lättare ska kunna hantera de symtom som kan uppkomma (Skalla, Bakitas, 

Furstenberg, Ahles & Henderson, 2004). I vår studie fann vi att en stor del av deltagarna var 

tillfredsställda med informationen som gavs, vilket vi tolkar som att informationen varit 

patientcentrerad och lätt att förstå. Även Travelbee poängterar i sin omvårdnadsteori att 

information och kommunikation är viktiga delar i samspelet mellan sjuksköterska och patient 

(Kirkevold, 2000). I en annan studie, gjord i Sverige, styrker informationens vikt genom en 

undersökning av sambandet mellan livskvalité och hur välinformerade kvinnorna var under 

pågående bröstcancerbehandling (Bergenmar, Johansson & Sharp, 2014). Vi fann inga 
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signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde informationen, vilket vi tolkar som att 

informationen verkar vara likvärdig på de två olika strålbehandlingsavdelningarna.  

 

Vi anser att vårt resultat inte kan ses som generaliserbart relaterat till det låga deltagarantalet. 

 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av enkäter för att en enkätstudie enligt Eliasson (2013) inte är lika tids- och 

resurskrävande som en intervjustudie, samt att det finns möjlighet att inkludera fler deltagare. 

En kompletterande intervjustudie hade kunnat göras, för att undersöka patientens subjektiva 

upplevelse på ett mer fördjupat perspektiv.  

 

Enkäterna, som delades ut vid tre tillfällen under behandlingsperioden, gjorde att deltagarna 

kunde beskriva sina symtom under behandlingens gång. Det hade dock varit av vårt intresse 

att följa upp studien ytterligare med en enkät efter ett par veckor upp till månader senare, då 

studier visar att strålrelaterade hudbiverkningar kan fortsätta ett par veckor och mer efter 

avslutad strålbehandling (Sjövall et al., 2010). 

 

En styrka i studien gällande utlämningen av enkäterna och utprovningen av produkten, var att 

en av författarna arbetar på strålbehandlingen i Sundsvall, vilket innebar att deltagarna hade 

möjlighet att ställa eventuella frågor under studiens gång. I Umeå hade inte författarna 

personlig kontakt med deltagarna, samtidigt som de inte gavs möjlighet att prova produkten, 

vilket troligtvis kan vara en orsak till den något lägre svarsfrekvensen. Enligt Polit och Beck 

(2012) ökar ett personligt bemötande svarsfrekvensen. 

 

Våra enkäter är utvecklade från valda delar från RISRAS som är en validerad enkät. Vi anser 

dock att enkäterna har vissa svagheter, då de dels översatts från engelska till svenska och dels 

att vissa frågor är omformulerade vilket enligt Trost (2012) gör att enkäternas totala 

reliabilitet inte kan garanteras. En pilotstudie med enkäterna på patienter hade kunnat 

genomföras för att styrka studiens reliabilitet och validitet ytterligare men på grund av 

studiens begränsade tid utfördes endast en kontroll av frågornas utformning av kollegor. Vi 

anser att den höga svarsfrekvensen i enkäterna ökar studiens validitet. 

 

På grund av begränsad tid för studiens genomförande och då strålbehandlingen pågick under 5 

veckor har antalet deltagare reducerats från tänkta 60 patienter till totalt 31, vilket kan ses som 
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en svaghet i studien. En styrka var dock det relativt låga externa och interna bortfallet och den 

höga svarresponsen i enkäterna som uppgick till totalt 94,6 %. Det externa bortfallet i 

interventionsgruppen på sex patienter hade kunnat reduceras om produkten hade funnits i fler 

storlekar. 

 

En begränsning i studien kan vara att ingen skillnad gjordes på de deltagare som genomgått 

bröstbevarande kirurgi, mastektomi eller cytostatika behandling, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Enligt McQuestion (2011) är kirurgiska ingrepp en faktor som kan påverka 

svårighetsgraden av de strålrelaterade hudbiverkningarna.  

 

Etisk reflektion 

I vår roll som sjuksköterskor har vi genom denna studie fått möjligheten att träffa många 

patienter på strålbehandlingen i Sundsvall. Deltagarna träffade vi till en början när vi delade 

ut information om studien, sedan vid utprovning av produkten och vidare under pågående 

behandling. Vi har nästintill haft daglig kontakt, vilket har varit mycket givande och positivt 

för både deltagarna och oss. Deltagarna har haft möjligheten att ställa frågor till oss under 

studiens gång. Några patienter har kunnat känna sig åsidosatta när de önskat medverka i 

studien men det inte varit möjligt på grund av produktens passform. 

 

 

Konklusion 

Resultatet i studien visade att majoriteten av deltagarna drabbades av hudbiverkningar. 

Resultatet visade även att den nyutvecklade produkten, bhn, av ullfrotté innehållande lanolin 

med sina antiinflammatoriska och antimikrobiella egenskaper, kan ha fördröjt utvecklingen av 

de strålrelaterade hudbiverkningarna, rodnad och klåda hos interventionsgruppen. 

Informationen som kvinnorna fick om de strålrelaterade hud-biverkningar uppfattades som 

relevant vilket gjorde att de var väl förberedda på att hudbiverkningar kunde uppstå.  

Ytterligare forskning behövs inom området. 
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Studiens kliniska betydelse 

Avsikten med studien var att undersöka om den nyutvecklade produkten, bhn, kunde lindra 

uppkomsten av de strålrelaterade hudbiverkningarna hos kvinnor som genomgick behandling 

mot bröstcancer. Vi har noterat att det finns begränsningar i forskningen kring lindrande 

produkter för kvinnor som strålbehandlas mot bröstcancer. Vi önskar att ett intresse väcks 

genom denna studie. Det skulle vara intressant med en vidareutveckling av denna produkt och 

en mer omfattande studie för att närmare undersöka lanolinets effekter.  Information har visat 

sig vara betydande genom hela vårdkedjan för att främja patientens livskvalité. Något vi 

saknar och önskar för dessa patienter är en omvårdnadsuppföljning på strålbehandlings-

avdelningen hos en onkologisjuksköterska, dels för att se hur patienten mår och höra hur 

hudbiverkningarna påverkat patienten en tid efter avslutad strålbehandling.  
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Till vederbörande verksamhetschef 

Information angående planerad studie som har syftet att undersöka bröstcancerpatienters 

upplevelser av strålrelaterade hudbiverkningar. Två grupper kommer att jämföras, den ena 

gruppen kommer att få prova en nyutvecklad produkt en BH och den andra gruppen kommer 

att vara jämförelsegrupp. 

Vi planerar att tillfråga 30 patienter i Umeå och 30 patienter i Sundsvall. Umeå patienterna 

kommer att vara jämförelsegrupp och Sundsvalls patienterna kommer att prova den nya 

produkten. Båda patientgrupperna kommer att få fylla i en enkät i början, en i mitten och en i 

slutet av behandlingen. Insamling av data förväntas påbörja i februari och avslutas i april 

2015.  

Vi läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård vid Umeå 

universitet. Vi kommer att under vårterminen 2015 att genomföra ett självständigt arbete med 

syftet att undersöka om upplevelsen av de strålrelaterade hudbiverkningarna som ofta 

förekommer i samband med strålbehandling mot bröstcancer kan lindras med hjälp av en 

nyutvecklad BH.  

Härmed ansöker vi om tillstånd för genomförande av studien inom ramen för 

specialistutbildningen. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Verksamhetschef……………………………………...Datum…………………. 

……………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

Jennie Bylund                    Charlotte Johansson                 Per Fransson 

Studerande                         Studerande                               Universitetslektor/handledare  

jennie.bylund@lvn.se        charlotte.johansson@lvn.se     per.m.fransson@umu.se 

 

 



 

 

   

 

Bilaga 2 
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Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
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BREV                     
Datum 
150209 

   

 

Informationsbrev till dig som ska genomgå strålbehandling mot bröstcancer! 

                                                 

Vi arbetar som sjuksköterskor på Onkologkliniken i Sundsvall och har för avsikt att utföra ett 

examensarbete i vidareutbildningen till specialistsjuksköterskor inom Onkologi. Resultatet av 

studien kommer att användas som ett underlag för en uppsats som presenteras på D-nivå vid 

Umeå Universitet, vid Institutionen för Omvårdnad i juni 2015. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie som har för avsikt att undersöka dina 

upplevelser av de eventuella strålrelaterade hudbiverkningar som kan uppkomma under 

strålbehandlingsperioden. Du kommer att ingå i en kontrollgrupp och kommer att jämföras 

med en grupp Sundsvallspatienter som kommer få likadana frågor ställda men 

Sundsvallsgruppen kommer även att få prova en nyutvecklad produkt en bh. Syftet är att 

undersöka om bhn kan lindra de ofta förekommande strålrelaterade biverkningarna.  

 

Vi planerar att tillfråga 30 kvinnor vid Strålbehandlingen i Umeå som genomgår 

strålbehandling mot bröstcancer om deltagande i studien.  

 

Ditt deltagande i studien är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och kommer inte att påverka din behandling.  

Studien kommer att utvärderas med hjälp av enkäter som du fyller i när du påbörjar din 

behandling, i mitten och mot slutet av behandlingen. Enkäterna kommer endast att kunna 

läsas av oss och vi ansvarar för sammanställningen av studien. De behandlas med sekretess 

och resultaten presenteras med hjälp av statistiska metoder där det inte går att urskilja hur just 

Du har svarat. 

 

Tack på förhand! 
 

Jennie Bylund                    Charlotte Johansson                 Per Fransson 

Studerande                         Studerande                               Universitetslektor/handledare 

jennie.bylund@lvn.se        charlotte.johansson@lvn.se     per.m.fransson@umu.se 
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Bilaga 3                                  Enkät 1 
 

Vänligen svara på frågorna genom att ringa in svaret, tack! 

 

 

Upplever du att du fått tillräckligt med information om eventuella hudbiverkningar? 

Inte alls (1) Lite (2) Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

Är du orolig att du kommer att uppleva hudbiverkningar under din strålbehandling?  

Inte alls (1) Lite (2) Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

Har du känslig hud? 

  Inte alls (1) Lite (2) Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

Om du har känslig hud, på vilket sätt? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

Lämnas in till personalen eller i receptionen på Strålbehandlingen i Sundsvall. 

 

 

Jennie Bylund                    Charlotte Johansson                 Per Fransson 

Studerande                         Studerande                               Universitetslektor/handledare  

jennie.bylund@lvn.se        charlotte.johansson@lvn.se     per.m.fransson@umu.se 
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Bilaga 4                                  Enkät 2 
 

Vänligen svara på frågorna genom att ringa in svaret, tack! 

 

 

 

Upplever du någon ömhet, obehagskänsla eller smärta i huden i behandlingsområdet? 

Inte alls (1) Lite (2) Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

 

Kliar huden i behandlingsområdet? 

Inte alls (1) Lite (2) Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

 

Upplever du en brännande känsla i huden i behandlingsområdet? 

Inte alls (1) Lite (2) Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

 

Upplever du att huden i behandlingsområdet känns varm? 

Inte alls (1) Lite (2) Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

 

Övriga kommentarer: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 

 

 

Lämnas in till personalen eller i receptionen på Strålbehandlingen i Sundsvall. 

 

 

 

Jennie Bylund                    Charlotte Johansson                 Per Fransson 

Studerande                         Studerande                               Universitetslektor/handledare  

jennie.bylund@lvn.se        charlotte.johansson@lvn.se     per.m.fransson@umu.se 
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Bilaga 5                                  Enkät 3 
 

Vänligen svara på frågorna genom att ringa in svaren, tack! 

 

 

 

Har du upplevt rodnad under din behandlingsperiod?          JA   NEJ 

 

När uppstod rodnaden?     Vecka 1     Vecka 2     Vecka 3     Vecka 4     Vecka 5 

 

Hur besvärande upplevs rodnaden?  
 

Inte alls (1)    Lite (2)   Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

 

 

Har du upplevt värmeökning/hetta under din behandlingsperiod?     JA       NEJ 

 

När uppstod värmeökningen/hettan?      Vecka 1     Vecka 2    Vecka 3     Vecka 4     Vecka 5 

 

Hur besvärande upplevs värmeökningen/hettan? 
 

Inte alls (1)    Lite (2)   Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

 

 

Har du upplevt klåda under din behandlingsperiod?         JA  NEJ 

 

När uppstod klådan?            Vecka 1      Vecka 2      Vecka 3      Vecka 4      Vecka 5 

 

Hur besvärande upplevs klådan? 
 

Inte alls (1)    Lite (2)   Ganska mycket (3) Mycket (4) 

 

 

 

I vilken utsträckning har dina hudreaktioner och dina symtom påverkat dina 

vardagsaktiviteter? 

Inte alls (1)    Lite (2)   Ganska mycket (3) Mycket (4) 
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Övriga kommentarer: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

Lämnas in till personalen eller i receptionen på Strålbehandlingen i Sundsvall. 
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