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Nyckelord: Cytostatikabehandling, Livskvalitet och 

Omvårdnadsåtgärder. 

  

Introduktion: År 2014 diagnostiserades cirka 50 000 personer i Sverige med cancer. 
Cellhämmare är den främsta behandlingen mot cancer, cytostatika är samlingsbegrepp för 

cellhämmande läkemedel. Cytostatika ges för att bota sjukdom eller förbättra livskvalitet 

genom att lindra symtom och förlänga livet. Livskvalitet är subjektivt och varje person har en 

egen, unik definition, vilket motiverar holistisk utformad omvårdnad. Syfte: Syftet med 

denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av livskvalitet i samband med 

cytostatikabehandling. Metod: Denna litteraturstudie följer en niostegsmodell beskriven av 

Polit och Beck (2012). Källmaterialet inhämtades från databaserna Cinalh och Pubmed. 

Resultat: Källmaterialet för denna litteraturstudie utgörs av 10 artiklar av kvantitativ metod 

och dessa presenteras i artikelmatrisen. Resultatets kategorier redovisas i både i text och 

figur, Funktionell hälsa, Emotionell hälsa, Psykisk hälsa, Fysisk hälsa samt Samlevnad och 

tillhörande underkategorier, som utgör livskvalitet. Slutsats: Av denna litteraturstudie kan 

slutsatsen dras att patienter upplever livskvaliteten i samband med cytostatika behandling 

som i stort dålig, särskilt beträffande ekonomi och förlorade förhoppningar. Emellertid finns 

vissa faktorer som upplevs positiva, exempelvis bevarad känsla av hopp samt möjlighet till 

förbättring genom vilja och drivkraft hos patienten att leva gott och ”normalt”. Vården kring 

patienten som genomgår cytostatikabehandling är inte tillfredsställande ur 

livskvalitetsperspektivet och särskilt omvårdnaden och dess åtgärder behöver utvecklas och 

definieras i syfte att kvalitetsmässigt förbättras.   
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Introduktion 

Under 2014 diagnostiserades cirka 50 000 personer med cancer och fördelningen mellan 

kvinnor och män är jämn. Begreppet cancer omfattar ungefär 200 sjukdomar (Socialstyrelsen 

2015a). I Sverige är den främsta dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar och cancersjukdom är 

den andra främsta dödsorsaken, under 2014 dog cirka 23 000 personer i cancer 

(Socialstyrelsen 2015b). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2001) 

används cellhämmare som den främsta behandlingen mot cancer i Sverige. Samlingsbegrepp 

för cellhämmande läkemedel är Cytostatika (SBU 2001) och det finns cirka 60 olika preparat 

att tillgå (Robertz 2012). Behandling ges för att bota sjukdom eller främja livskvalitet genom 

att lindra symtom och förlänga livet (SBU 2001). Livskvalitet är subjektivt och varje person 

har en egen, unik definition, vilket motiverar holistisk utformad omvårdnad (Kim et al. 2005). 

Patienten måste få utrymme att uttrycka individuella vårdbehov i avsikt att planera 

omvårdnadsåtgärder som främjar hens livskvalitet (Hörnsten 2013).  

 

Cytostatika 

Det var först på 1940-talet som den första lyckade behandlingen med cytostatika ägde rum 

(SBU 2001; Wright 2007). Läkemedlen är celltoxiska och behandlingen ges i ett kurativt syfte 

för att bota cancer samt i syfte att lindra symtom i palliativt skede. Cytostatikabehandling ges 

för att minska tumörens storlek (Martini & Welch 2005; Heinemann et al. 2015) exempelvis 

inför en operation (Martini & Welch 2005). Cytostatika används även som behandling vid 

transplantation för att dämpa immunologiska reaktioner, denna effekt nyttjas även vid 

behandling av autoimmunologiska sjukdomar, exempelvis psoriasis och reumatoid artrit 

(Hansson 2015). Administrering av cytostatika görs vanligtvis genom infusion, peroralt eller 

ibland även injektion (SBU 2001; Hansson 2015).  

Cytostatikabehandlingen riktas mot cancercellerna men har även effekt på friska celler och 

kan därför ge biverkningar, vilka kan bli till stort obehag för patienten (Martini & Welch 

2005; Wright 2007). Lokaliseringen av cancer, ålder och kön på den sjuka personen samt hens 

tolerans mot läkemedlet påverkar vilka biverkningar som manifesteras, det är vanligare att 

yngre människor drabbas av illamående (Varre 2003). Utöver illamående är även aptitlöshet, 

fatigue, sömnlöshet, alopeci (hårfall) samt skador på slemhinnor vanliga biverkningar. 

Förändrad självbild, förlorad självkänsla och omfattande livsförändringar kan orsaka 

depression (Varre 2003; Kurt & Unsar 2011). 

 

Livskvalitet  

Livskvalitet belyses som ett subjektivt koncept med mångdimensionerad art (Rustøen 2003; 

Kim et al. 2005; Buetto & Zago 2015). Livskvalitet är dynamiskt då konceptet förändras över 

tid beroende av bland annat förändrade värderingar och handlanden men även 

sjukdomsprogression (Buetto & Zago 2015). Studien av Buetto och Zago (2015) betonar att 

sjukdom fungerar som ett rättfärdigande för kontrollförlust över livssituationen. Personen 

måste vara fri från sjukdom, uppleva självständighet, kunna arbeta och uppleva sitt liv som 

normalt för att hen skall kunna uppleva livskvalitet enligt Buetto och Zago (2015). För 

upplevelsen av normalt liv erfordras att personen kan upprätthålla sociala roller i samband 

med arbete, fritid och familjeliv (Buetto & Zago 2015). Världshälsoorganisationen [WHO] 

(1997) menar även de att livskvalitet formas av individens upplevelse av livssituationen i 

sammanhang av kultur och värdesystem och i relation till deras mål och livsförväntningar. 

McKevitt et al. (2003) och Nordenfelt (2004) menar även att lycka inför tillvaron bidrar till 
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tillfredställande livskvalitet hos individen. Nordenfelt (2004) beskriver välbefinnande och 

lidande som motpoler till varandra samt att upplevelsen av dessa är föränderlig och kan 

upplevas linjärt, vilket innebär att en person kan uppleva både lidande och välbefinnande 

samtidigt men också uppleva olika närhet till motpolerna. Willman (2009) beskriver att 

lidanden samexisterar med hälsoupplevelse. Vidare menar Nordenfelt (2004) att motpolerna 

påverkar handlingsförmågan hos individen, vilket beskrivs som ett centralt koncept inom det 

holistiska hälsoperspektivet. Handlingsförmågan hos en individ går att likställa med 

individens självständighet, känsla av kontroll och förmåga till självförverkligande. Baggens 

och Sandén (2009) belyser att vardagen och de människor som ryms i patientens vardag 

förknippas med lidandet och sjukdomen i och med att livet och tillvaron upplevs som en 

helhet. Wiklund (2009) beskriver med hjälp av smärta som exempel hur lidanden är en 

individuell och situationsberoende upplevelse. Exemplet som Wiklund (2009) använder sig av 

beskriver att det finns patienter som upplever smärta men inte lidande samtidigt som det finns 

patienter som upplever lidande men saknar fysiologisk orsak till smärta.   

 

Livskvalitet forskat ur ett omvårdnadsperspektiv berör psykosociala och sociala reaktioner, 

patientens hantering av symtombörda samt hur patient och anhöriga hanterar både behandling 

och sjukdom (Rustøen 2003). Rustøen (2003) menar även att omvårdnadsforskning kring 

livskvalitet strävar att ta fram skattnings- och bedömningsinstrument för livskvalitet hos olika 

patientgrupper. Generellt utgår frågeformulär utifrån några områden som anses ingå i 

konceptet livskvalitet, dessa områden är fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer (WHO 

1997; Rustøen 2003) omgivning, tro och nivå av självständighet (WHO 1997).  

 

Skattning av livskvalitet vid cytostatikabehandling 

Cytostatikabehandlingens värde bedömdes fram till slutet av 1980-talet genom vilken effekt 

behandlingen hade på tumörstorlek och överlevnad, dessa faktorer betraktades som de 

viktigaste. Överlevnadstid behöver kompletteras med bedömning av överlevnadens 

livskvalitet. Vid undersökning av livskvalitet är kvantifiering inte tillräckligt då patientens 

värdering av de utgörande aspekterna går förlorad och risk för felvärdering av dessa uppstår. 

Kvalitativa bedömningar av överlevnad beaktar inte bara vilka faktorer som påverkar 

patientens livssituation, utan även vilken betydelse dessa faktorer har för patientens upplevda 

livskvalitet och detta är av större klinisk relevans (SBU 2001). Frågeformulär är idag den 

mest använda metod för att skatta livskvalitet (SBU 2001) trots att vårdprofessionerna anser 

att detta är den sämsta metoden, medan den bästa metoden anses vara genom att samtala med 

patienten om hens livskvalitet (McKevitt et al. 2003). Flertal olika instrument för att mäta 

eller skatta livskvalitet finns (SBU 2001) och några av de mest använda 

självskattningsverktyg för att mäta livskvalitet under cytostatikabehandling är European 

Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire [EORTC 

QLQ], Functional Assessment of Cancer Therapy [FACT] och The World Health 

Organization Quality Of Life Instruments [WHOQOL]. Kvantifierad livskvalitet är lätt att 

följa upp och jämföra, dock verkar det övergripande syftet vara att bedöma huruvida 

läkemedlet har god effekt för patienten. Omvårdnad strävar att förebygga lidande och därför 

kan det tänkas att forskning som strävar att finna svar för hur livskvalitet bibehålls och 

främjas är av större intresse för omvårdnadsprofessionen.  

 

Omvårdnad vid cytostatikabehandling 

Cytostatikabehandlingen har förfinats i syfte att färre biverkningar skall uppstå vid 
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behandling, då önskvärd frånvaro av biverkningar inte uppnåtts får goda omvårdnadsåtgärder 

stor vikt vid cytostatikabehandling menar Glimelius och Sjödén (1998). Dagens cytostatika är 

enligt SBU (2001) inte önskvärt effektiva och medför en biverkansbild som i vissa fall är 

acceptabel men aldrig önskvärd. Med detta utlåtande från SBU (2001) motiveras att Glimelius 

och Sjödens (1998) resonemang än idag är aktuellt. För att åstadkomma god omvårdnad 

förutsätts helhetssyn vilken bör omfatta insikt om den unika personen, hens somatiska och 

psykologiska behov, respekt för den egna viljan, personens vanliga liv och intressen (Varre 

2003; Jacobsson 2010). I omvårdnadssammanhang skall särskilt den egna viljan respekteras 

beträffande önskemål angående behandling och vård (HSL 1982:763; Kvåle & Bonevik 2008; 

Jacobsson 2010; International Council of Nurses [ICN] 2014). För att närma sig en önskvärd 

omvårdnad bör en helhetssyn kombineras med god kommunikation (Kvåle & Bondevik 

2008). Vårdgivaren bör använda kommunikation som ett redskap för att engagera och 

motivera patienten till att delta aktivt i beslut om behandlingen samt till att ta en aktiv roll i 

behandlingens utförande (Kvåle & Bondevik 2008). När sjuksköterskan kommunicerar med, 

uppmärksammar och engagerar patienten upplevs tillit för sjuksköterskan och den omvårdnad 

som bedrivs (Kvåle & Bondevik 2008). Kommunikation bör eftersträva en realistisk 

behandlingsuppfattning hos patienten, vilket innebär att patienten skall förstå både att 

biverkningar av högrisk inte nödvändigtvis måste drabba hen och vilken omfattning dessa 

biverkningar kan ha om de drabbar patienten (Varre 2003; Kvåle & Bondevik 2008). 

Cytostatikapreparaten har olika biverkansprofiler och individer reagerar olika (SBU 2001), 

vilket gör att omvårdnadsbehov varierar för patienterna beroende på vilket preparat som 

används. Dosstyrkan och behandlingens längd samt om syftet är att bota eller lindra påverkar 

omvårdnadsbehovet, även patientens allmäntillstånd samt de resurser som finns i hens 

omgivning påverkar omvårdnadsbehovet (Varre 2003; Reitan 2003).  

 

Cytostatikautlöst illamående och kräkningar är både välkänt och förväntat som biverkan 

(Varre 2003; Wood et al. 2015) och kan förvärras med ökat antal kurer (Glimelius & Sjödén 

1998) så väl som dosering och individuella egenskaper ger varierande biverkansbild (Bjørgo 

2003). Enligt Bjørgo (2003) finns endast farmakologisk behandling att tillgå för behandling 

mot cytostatika utlöst illamående. Om illamåendet inte behandlas korrekt så kan det leda till 

betingning, vilket innebär att situationer som påminner patienten om tidigare illamående och 

kräkningar kan få hen att uppleva detta vid varje liknad situation (Glimelius & Sjödén 1998; 

Bjørgo 2003; Wood et al. 2015). Videospel används i syfte att distrahera patienten från 

omgivningsstimuli som kan trigga illamående och kräkningar samt besök eller samtal (Varre 

2003). Enligt Wood et al. (2015) kan illamående och kräkningar även leda till fysiska och 

psykiska problem som anorexi, undernäring och näringsbrist. Cytostatikabehandling kan även 

medföra biverkningar i form av smakförändringar eller förstoppning (Bye 2003). Då det kan 

vara problematiskt att ha en tillfredställande kosthållning under cytostatikabehandling (Bye 

2003) bör den planeras och anpassas utifrån patienten och dess behandling (Varre 2003). 

Vissa patienter väljer att under behandling inte förtära någon föda (Bye 2003) eller att endast 

försöka inta måltid före och efter administrering (Varre 2003). Detta kan innebära att vissa 

patienter drabbas av svält (Bye 2003), av den anledning bör all uppäten mat betraktas som bra 

mat (Glimelius & Sjödén 1998). Energitillförsel är viktigt vid cytostatikabehandling och kan 

främjas genom energiberikad kost. Näringsdryck är vanligen rekommenderat som 

energiberikat mellanmål (Varre 2003).  Under cytostatikabehandlingen bör tung och fettrik 

mat undvikas. Patienten kan uppleva det lättare att äta sval och ljummen mat (Varre 2003). 

När patienten mår bra bör patienten själv eller hens anhöriga laga favoriträtter serverade i små 

portioner (Varre 2003).  
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Problemavgränsning  

Sjuksköterskeprofessionen har som ansvar att genom omvårdnadsåtgärder främja och 

bibehålla patientens livskvalitet samt att utveckla och genomföra omvårdnadsåtgärder 

lämpliga för målet. Omvårdnadsåtgärder utvecklas efter patientens behov, vilket är 

sjuksköterskans uppgift att identifiera. Patienter som är under cytostatikabehandling 

genomgår ofta en mycket svår behandling och för att sjuksköterskan ska kunna planera för 

och genomföra en omvårdnad utifrån patientens behov är det av vikt att känna till patientens 

upplevelse av livskvalitet.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av livskvalitet i samband 

med cytostatikabehandling.  
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Metod  

Forsberg och Wengström (2013) skriver att i en litteraturstudie beskrivs och analyseras valda 

studier i syfte att beskriva kunskapsläget inom ett visst område eller att beskriva bakgrund 

som motiverar till empirisk studie. Denna litteraturstudie följer en niostegsmodell beskriven 

av Polit och Beck (2012) (se figur 1).  

 
Steg 1. Formulera syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2012). Syfte för denna 

litteraturstudie formulerades och frågeställningar ansågs inte tillföra eller förtydliga aspekter 

av syftet.  

 

Databassökning 

Steg 2. Utforma sökstrategi, välj sökord och databas (Polit & Beck 2012). PubMed och 

Cinahl valdes ut för databassökning. Sökorden som användes var Medical Subject Headings 

1. Formulera syfte 

och frågeställningar 

2. Utforma sökstrategi, 

välj sökord och databas 

3. Källmaterial finnes 

genom databassökning 

4. Relevansbedömning 

från titel och abstrakt 

7. Kvalitetsgranska 

källmaterialet 

5. Genomläsning av 

källmaterialet 

9. Datasyntes 

6. Sammanfatta och koda 

information från 

källmaterialet 

8. Dataanalys och 

kategorisering 

Figur 1, Polit och Beck´s (2012) niostegsmodell för litteraturstudie, fritt översatt. 

.. 
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[MeSH]- termer respektive Cinahl Headings. Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

MeSH som thesaurus för PubMed, även benämnda som ämnesord. Sökord söktes först separat 

och sedan i relevanta kombinationer. Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var 

publiceringsdatum mellan 2013-01-01 och 2016-01-31, artiklar skrivna på engelska, studier 

utförda på människor samt att de var vetenskapligt granskade (Peer-Reviewed). 

Exklusionskriterier för denna litteraturstudie var Review-artiklar, studier som undersöker fler 

behandlingar än endast cytostatika samt studier där annan än patienten bedömt livskvaliteten. 

 

Steg 3. Källmaterial finnes genom databassökning (Polit & Beck 2012). Sökorden som 

användes i PubMed var ”Quality of Life”, ”Chemotherapy, Cancer, Regional Perfusion”, 

”Maintenance Chemotherapy”, ”Chemotherapy, Adjuvant”, ”Induction Chemotherapy”, 

”Cosolidation Chemotherapy” (se tabell 1). 

 

 
 

Sökorden som användes i Cinahl var ”Quality of Life”, ”Chemotherapy, Cancer”, 

”Chemotherapy, Adjuvant” (se tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Databassökning i Cinahl samt urval 

Sökord Söknummer Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Quality of Life 1 3148    

Chemotherapy, Cancer 2 510    

Chemotherapy, Adjuvant 3 113    

1 AND 2 4 25 (1^) 12 10 9 

1 AND 3 5 1 (1^) -   

 Total  12 10 9 

(^) anger inkluderade externa dubbletter. 

 

Tabell 1. Databassökning i PubMed samt urval 

Sökord Söknummer Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Quality of Life 1 23434    

Chemotherapy, Cancer,  

Regional Perfusion 

2 255    

Maintenance Chemotherapy 3 454    

Chemotherapy, Adjuvant 4 4057    

Induction Chemotherapy 5 706    

Consolidation Chemotherapy 6 156    

1 AND 2 7 8 1 -  

1 AND 3 8 31 1 -  

1 AND 4 9 123 7 1 1 

1 AND 5 10 24 1 -  

1 AND 6 11 2 -   

 Total  10 1 1 
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Urvalprocess 

Steg 4. Relevansbedömning från titel och abstrakt (Polit & Beck 2012) även benämnt som 

urvalsprocess ett. Titel och abstrakt för 212 artiklar lästes och granskades för relevans, 22 

artiklar ansågs relevanta för studien. 190 artiklar ansågs sakna relevans eftersom de saknade 

fokus på livskvalitet och snarare undersökte läkemedel. Artiklar som föll bort var av studier 

som undersökte flera behandlingar i jämförelse mot varandra, samt artiklar av studier där 

annan än patienten själv bedömt livskvaliteten.  

 

Steg 5. Genomläsning av källmaterialet (Polit & Beck 2012) del av urvalsprocess två. 

Källmaterialet på 22 artiklar lästes separat av författarna till denna litteraturstudie. 

Genomläsningen följdes av gemensam genomgång. Steg 6. Sammanfatta och koda 

information från källmaterialet (Polit & Beck 2012). Utformning av artikelmatris vilket 

gjordes i samband med gemensam genomgång av artiklarna i urvalsprocess 2. Relevans hos 

11 artiklar säkrades genom att dem lästes i sin helhet. Sedan sammanfattades och numrerades 

dessa artiklar i artikelmatrisen. Artikelmatrisen består av nummerkodning, publiceringsår och 

land, författare, titel och syfte samt en sammanfattning av metod och resultat (se bilaga 1). 

Bortfallet utgjordes av 11 artiklar som handlade om strålbehandling (ibland synonymt med 

cytostatikabehandling), målsökande behandling, hormonbehandling, interventionseffekt eller 

att cytostatika ej tydligt anges som behandling.  

 

Steg 7. Kvalitetsgranska källmaterialet, (Polit & Beck 2012) urvalsprocess tre. Polit och 

Beck´s (2012) kvalitetsgransknings guider ”Guide to an Overall Critique of a Quantitativ 

Research Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” 

användes. ”Guide to an Overall Critique of a Quantitativ Research Report” användes för att 

granska 10 artiklar och  ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” 

användes för att granska en artikel. Bortfallet utgjordes av en kvalitativ studie som använde 

sig av citat (skrivna på engelska) utan att diskutera vilket språk studien var utförd på. Då 

studien utfördes i Brasilien, ett land där engelska inte är nationalspråk bör språk redogöras 

för, annars uppstår tvivelaktighet kring om citaten är korrekt angivna.  

 

Databearbetning 

Steg 8. Dataanalys och kategorisering (Polit & Beck 2012). Meningsbärande enheter som 

svarar på syftet togs ut för att bilda kategorier enligt Polit och Beck (2012). Artikelmatrisens 

resultatdel skrevs ner på lappar som numrerades med den siffra som tilldelats artikeln i 

artikelmatrisen. Lapparna delades upp enligt komponenter av livskvalitet. 

Livskvalitetsformulär som användes i källmaterialets studier, studerades för ökad förståelse av 

komponenterna. Artiklarnas komponenter av livskvalitet sorterades till högar vilket formade 

det sammantagna källmaterialets underkategorier. Underkategorierna grupperades enligt 

samhörighet vilket utgjorde huvudkategorier. 

 

Steg 9. Datasyntes (Polit & Beck 2012). Data sammanfördes för att bilda kategorier 

(Jakobsson 2011; Polit & Beck 2012). Livskvalitetsformulär som användes i källmaterialets 

studier, studerades och inspirerade till huvudkategoriernas namn. Kategorierna och dess 

underkategorier granskades kritiskt vad gäller samhörighet beträffande komponentskluster 

och relation till kategorinamn. Justeringar gjordes och följdes av ytterligare granskning 

genom att huvudkategorier och underkategorier lästes högt. Resultatet sammanställdes sedan i 

en figur och text. 
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Forskningsetik  

Litteraturstudier utgörs av data inhämtad från tidigare gjorda studier. Alla artiklar som utgör 

källmaterial för denna litteraturstudie har granskats för vilka etiska ställningstaganden som 

gjorts eller om de godkänts av etisk kommitté, enligt Polit och Beck (2012) samt Forsberg och 

Wengström (2013) som menar att det är viktigt vid litteraturstudier att granska alla artiklar 

som ingår, för att kontrollera att etiska riktlinjer följs. För denna litteraturstudie har Manual 

för hur du skriver referenser enligt Harvard KAU (Karlstads Universitet 2016) använts som 

riktlinjer vid referenshantering för att visa hänsyn till primärkällor samt för att undvika att 

källmaterial förvrängs eller plagieras, i enlighet med Polit och Beck (2012) samt Forsberg och 

Wengström (2013). Forsberg och Wengström (2013) menar att forskarens eget intresse inte är 

anledning att utesluta studier utan att alla studier som svarar mot syftet skall tas med. 

Hantering av resultat för denna litteraturstudie beträffande bearbetning och översättning 

gjordes med hjälp av översättningsmotorer på internet. Samtliga studier som svarar mot syftet 

för denna litteraturstudie är sammanfattade och presenterade i en artikelmatris som bilaga 1.   
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Resultat  

Källmaterialet för denna litteraturstudie utgörs av 10 artiklar av kvantitativ metod och dessa 

presenteras i artikelmatrisen (se bilaga 1). I figur 2 redovisas huvudkategorierna Funktionell 

hälsa, Emotionell hälsa, Psykisk hälsa, Fysisk hälsa samt Samlevnad och tillhörande 

underkategorier, som utgör livskvalitet.  

 

Figur 2, Patienters upplevelse av livskvalitet i samband med cytostatikabehandling, illustrerat i fem kategorier 
 

Funktionell hälsa  

Källmaterialet för denna kategori baseras på 7 studier (Malihi et al. 2013, Sjokvist et al. 2013, 

Bayram et al. 2014, Calefi et al. 2014, Li et al. 2014, Lôbo et al. 2014, Singh et al. 2014). 

 

Patienter drabbade av cancer som genomgår cytostatikabehandling uppger försämring av 

deras förmåga att utföra arbete och aktiviteter (Sjokvist et al. 2013; Calefi et al. 2014) samt 

vardagssysslor (Calefi et al. 2014). Förmågan att utföra moment inom allmän daglig 

livsföring (ADL) uppger patienterna emellertid vara intakt (Lôbo et al. 2014). Försämrad 

förmåga till arbete och aktivitet kopplar patienterna till upplevd sömnbrist (Sjokvist et al. 

2013). Tillfredställelse med livskvalitet är lättare att uppleva, menar patienterna, när den 

försämrade livssituationen accepterats (Bayram et al. 2014). Patienterna uppger att trots 

försämrad funktionell hälsa kan livskvalitet generellt upplevas tillfredställande (Bayram et al. 

2014; Calefi et al. 2014). Försämring av funktionell hälsa upplevs påtaglig för vissa patienter 

och försämringen menar patienterna leder till ekonomisk påfrestning (Malihi et al. 2013; Li et 

al. 2014). Patienter som är tillfredställda med den egna funktionella hälsan upplever även de 

ekonomisk påfrestning under cytostatikabehandlingen (Lôbo et al. 2014; Singh et al. 2014). 

Ekonomisk börda ökar, menar patienterna, i takt med att behandlingen progredierar (Singh et 

al. 2014).  

 

Emotionell hälsa  

Källmaterialet för denna kategori baseras på 7 studier (Malihi et al. 2013, Phligbua et al. 

2013, Sjokvist et al. 2013, Bayram et al. 2014, Calefi et al. 2014, Li et al. 2014, Lôbo et al. 

2014). 
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Vissa patienter upplevde god livskvalitet genom känsloupplevelser av hopp och tro till 

cytostatikabehandlingens förväntade positiva effekt, dock angav dessa patienter att om 

förväntningarna inte uppfylldes ersattes känslor av hopp och tro med känslorna oro och 

depression (Sjokvist et al. 2013). Patienterna uppger att deras livskvalitet påverkades positivt 

av det goda emotionella stöd de fick av familj och vänner (Bayram et al. 2014) trots detta 

upplever många patienter påtaglig försämring av det emotionella välbefinnandet (Malihi et al. 

2013; Phligbua et al. 2013; Sjokvist et al. 2013; Lôbo et al. 2014) vilket patienterna uppger 

påverkar livskvalitet till det sämre (Sjokvist et al. 2013). Vissa patienter upplever dock ingen 

förändring i det emotionella välbefinnandet (Calefi et al. 2014). Generell oro tillsammans med 

depression och irritabilitet är känslor som patienterna upplever skadar livskvaliteten (Malihi 

et al. 2013) även anspänning, ilska (Phligbua et al. 2013; Lôbo et al. 2014), sorg och rädsla 

för att dö (Bayram et al. 2014) nämns i sammanhanget.  Hälsan är ett föremål för oro enligt 

vissa patienter (Phligbua et al. 2013; Bayram et al. 2014). Patienter över 60 år uppger sig ha 

gott emotionellt välbefinnande trots att de ibland upplever oro över den egna situationen (Li et 

al. 2014). 

 

Psykisk hälsa 

Källmaterialet för denna kategori baseras på 5 studier (Malihi et al. 2013, Bayram et al. 2014, 

Calefi et al. 2014, Li et al. 2014, Lôbo et al. 2014). 

 

Patienterna i studien av Bayram et al. (2014) upplever att koncentrationsförmågan är 

försämrad och problematisk. Gällande koncentrations- och minnesförmåga upplever däremot 

de flesta patienterna ingen försämring (Lôbo et al. 2014) alternativt att försämringen är så 

pass lindrig att den inte upplevs problematisk (Malihi et al. 2013; Calefi et al. 2014; Li et al. 

2014). Patienterna uppger generellt att religiös tro eller livsåskådning är bibehållen (Li et al. 

2014) likaså det psykiska välbefinnandet (Lôbo et al. 2014). 

 

Fysisk hälsa 

Källmaterialet för denna kategori baseras på 9 studier (Malihi et al. 2013, Olivera et al. 2013, 

Phligbua et al. 2013, Backman et al. 2014, Bayram et al. 2014, Calefi et al 2014, Li et al. 

2014, Lôbo et al. 2014, Singh et al. 2014). 

 

Upplevelsen av sjukdomsspecifika symtom som hosta, smärta i bröstkorgen och arm-, axel-, 

skulderparti minskar under cytostatikabehandlingen, enligt patienter diagnostiserade med 

lungcancer (Olivera et al. 2013). I en studie som undersökte patienter med bröstcancer 

framkom att de patienter som var fysisk aktiva under cytostatikabehandlingen upplevde 

mindre problem med de sjukdomsspecifika symtomen svullnad, minskad rörlighet och smärta 

kring det drabbade bröstet än patienterna i kontrollgruppen (Backman et al. 2014). Patienter 

diagnostiserade med bröstcancer från en annan studie upplever minskad smärta i arm och 

bröst under cytostatikabehandlingen (Lôbo et al. 2014).  

 

Generella symtom och biverkningar som patienter uppger att de upplever i samband med 

cytostatikabehandling är hudförändringar (Phligbua et al. 2013), håravfall (Olivera et al. 

2013; Phligbua et al. 2013; Calefi et al 2014), sömnproblem (Malihi et al. 2013; Calefi et al 

2014; Singh et al. 2014), energibrist (Phligbua et al. 2013), fatigue (Olivera et al. 2013; Calefi 

et al 2014), smärta (Olivera et al. 2013; Calefi et al 2014; Singh et al. 2014), obstipation 

(Malihi et al. 2013; Singh et al. 2014), illamående (Malihi et al. 2013; Olivera et al. 2013; 
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Calefi et al 2014), kräkningar (Malihi et al. 2013; Olivera et al. 2013), aptitlöshet (Malihi et 

al. 2013; Phligbua et al. 2013; Singh et al. 2014), smakförändringar, muntorrhet (Bayram et 

al. 2014), känselbortfall (Olivera et al. 2013) under cytostatikabehandlingen. 

 

Vissa generella symtom och biverkningar upplevs av patienterna vara påtagliga och 

plågsamma, dessa symtom är utseendeförändringar, hudförändringar (Bayram et al. 2014), 

håravfall (Bayram et al. 2014; Lôbo et al. 2014), sömnproblem (Backman et al. 2014; Lôbo et 

al. 2014), fatigue (Backman et al. 2014; Li et al. 2014; Lôbo et al. 2014), smärta (Li et al. 

2014), dyspné (Backman et al. 2014), obstipation (Olivera et al. 2013), illamående, 

kräkningar (Bayram et al. 2014) och aptitlöshet (Olivera et al. 2013; Bayram et al. 2014; Lôbo 

et al. 2014). Vissa patienter upplever minskad symtomupplevelse av dyspné (Malihi et al. 

2013).  

 

Samlevnad 

Källmaterialet för denna kategori baseras på 6 studier (Malihi et al. 2013, Oliveira et al. 2013, 

Sjokvist et al. 2013, Bayram et al. 2014, Li et al. 2014, Lôbo et al. 2014). 

 

Patienterna upplever att cytostatikabehandlingen inte stör samlevnaden (Sjokvist et al. 2013; 

Bayram et al. 2014; Lôbo et al. 2014). Familjen och vänner ger stöd, uppger patienterna, detta 

gör att samlevnaden främjar livskvaliteten (Bayram et al. 2014). Många patienter upplever 

dock att samlevnaden är försämrad under cytostatikabehandlingen (Malihi et al. 2013; 

Oliveira et al. 2013; Li et al. 2014) som en följd av minskad ork till umgänge (Malihi et al. 

2013), särskilt bland patienter över 60 år (Li et al. 2014). Patienter diagnostiserade med 

bröstcancer upplevde generellt missbelåtenhet med den egna sexualiteten (Bayram et al. 2014; 

Lôbo et al. 2014), trots att den sexuella tillfredställelsen upplevdes otillfredsställande fortsatte 

patienterna vara sexuellt aktiva (Lôbo et al. 2014).  
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevelse av livskvalitet i samband 

med cytostatikabehandling. I resultatet framkommer att patienterna generellt upplever 

komponenterna av livskvalitet som antingen opåverkade, omväxlande eller det mer 

förekommande, försämrade. Resultatet visar fem huvudkategorier Funktionell hälsa, 

Emotionell hälsa, Psykisk hälsa, Fysisk hälsa samt Samlevnad. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att patienterna upplever funktionell hälsa försämrad och många 

beskriver en oförmåga att jobba. Enligt Socialstyrelsen är arbetsförmågan vid cancersjukdom 

och cytostatikabehandling i regel helt nedsatt 5-12 månader emellertid kan arbetsförmågan 

delvis återkomma 1-2 veckor mellan behandlingar och läkarens bedömning av 

sjukskrivningsbehovet skall vägledas av individens svar på behandlingen och symtomens 

svårighetsgrad (Socialstyrelsen 2016a). Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning 

är en viktig del i sjukskrivningsprocessen (Socialstyrelsen 2016b).  I Sverige kan sjukpenning 

beviljas om personen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och sjukpenning betalas 

ut beroende på hur mycket personen kan arbeta, vilket innebär att den som inte kan jobba alls 

får hela sjukpenningen medan den som jobbar 50% får halva sjukpenningen 

(Försäkringskassan 2016). Enligt SBU (2001) är det svårt att beräkna 

cytostatikabehandlingskostnader eftersom en behandlingskur kan kosta mellan 10 till 

15 000kr (behandlingsomgång kan kosta mellan 100 - 100 000kr). I Sverige finns 

högkostnadsskydd för läkemedel som skyddar enskilda individer mot höga 

läkemedelskostnader, högkostnadsskyddet regleras genom Svensk författningssamling [SFS] 

2002:160. I resultatet redogörs att patienterna uppger att ekonomiska svårigheter uppstår och 

påverkar livskvaliteten till det sämre. Enligt Shewbridge et al. (2012) ändrar de flesta 

patienter sitt arbetsmönster under cytostatikabehandling för att de inte vill låta sjukdomen 

styra arbetsförmågan samt för att kunna fokusera på att ta hand om sig själv och tillfriskna. 

Shawbridge et al. (2012) redogör för att ungefär en tredjedel av patienterna fortsatte jobba i 

någon utsträckning oftast på grund av ekonomisk oro och de som tjänade mer än £ 30 000 

(cirka 350 000 svenska kr) var mer benägna att sluta jobba under behandlingen. Förståelse för 

hur ekonomisk svårighet påverkar livskvaliteten till det sämre är lätt men insikten för att 

ekonomin kan bli så drabbad kan vara svårt att inse för den som bor i Sverige där det finns 

välfärdssystem som skyddar invånarna mot ekonomisk undergång. Genom att se till 

Shewbridge et al. (2012) som genomfört en studie i England som visar på att den individuella 

ekonomiska statusen direkt avgör hur patienten kan leva under behandlingen är det lättare att 

förstå hur den ekonomiska statusen i höggrad är avgörande för livskvaliteten i andra länder.  

 

I introduktionen redogörs att kommunikation har en viktig roll för omvårdnad vad gäller att 

guida patienten till en realistisk uppfattning om behandlingen, vilket blir synligt i resultatet 

där det redogörs att de patienter som upplevt sig förlorat hopp inför framtiden och den 

botande effekt cytostatikabehandlingen kan ha på sjukdomen skattar livskvalitet lågt. Om 

patienten har övertro på den effekt cytostatikabehandlingen kan ha resulterar det snarare i att 

patienten får en låg livskvalitet i motsatts till om patienten får hjälp till en realistisk 

uppfattning, då det är mer sannolikt att patienten bibehåller sitt hopp och förväntningar. 

Upplevelsen av hopp redogörs i resultatet inverka positivt på livskvalitet. Seibaek et al. (2012) 

beskriver hopp som en motreaktion till en svår situation samtidigt som känslan av hopp är 

skör och påverkas av ytterligare negativa erfarenheter och påverkas av vårdpersonal. Det är 
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viktigt att vårdpersonal jobbar för att stärka hopp hos patienten när detta tycks fallera 

(Seibaek et al. 2012).  

 

I resultatet framkommer att många patienter inte upplever någon försämring alternativt en 

obetydande försämring av koncentrationsförmågan medan det finns de som upplever 

koncentrationsförmågan märkbart försämrad. Mitchell och Turton (2011) redogör att 

försämring av koncentrationsförmåga är både påtaglig och omfattande i samband med 

cytostatikabehandling. Eftersom det i resultatet framkommer att vissa patienter är arbetsföra 

medan andra inte är det misstänker författarna av denna studie att ett samband kan finnas 

mellan upplevelsen av koncentrationsförmåga och utövandet av koncentration.  

 

I resultatet framkommer att patienterna upplever varierande försämringsgrad av generella 

symtom och biverkningar samt att några patienter upplever lindring av sjukdomsspecifika 

symtom. Buetto och Zago (2015) redogör för att cytostatikabehandlingens biverkan förvärrar 

lidandet hos patienterna men att patienterna står ut eftersom biverkningarna är mindre 

påtagliga än de sjukdomsspecifika symtomen. Författarna av denna litteraturstudie anser att 

omvårdnadsåtgärder behöver utvecklas utifrån patientens upplevda livskvalitet istället för att 

utvecklas från biologiska och tekniska dimensioner av medicinsk vetenskap, detta uttrycks 

även i studien av Buetto och Zago (2015).  

 

I resultatet redogörs att patienter som upplever den sexuella tillfredställelsen bristfällig ändå 

fortsätter att ha samlag. I studien av Buetto och Zago (2015) redogörs att det för patienterna är 

viktigt att uppleva normalitet kring livet. Författarna av denna litteraturstudie anser att de 

patienter som vill bibehålla normal livsföring och fortsätta vara sexuellt aktiva under 

behandlingen, har rätt att få information om hur samlivet kan underlättas vad gäller 

genomförande och sexuell tillfredställelse. I en studie av Olsson (2014) framkommer att de 

flesta patienter inte fick någon information om hur samlivet kan påverkas av behandlingen 

men att vissa patienter sökte information på egenhand. Detta visar på att vissa patienter har 

förmågan att hantera motgångar i samlivet på egen hand, däremot finns ingen kunskap om 

orsakerna till varför de patienter som inte sökt information inte gjorde detta. Eftersom 

sjukvården skall vara jämlik enligt HSL (1982:763) menar författarna av denna litteraturstudie 

att det är viktigt att information kommer från sjukvården så att alla patienter får 

individanpassad information. I studien av Olsson (2014) framkommer det att sjuksköterskor 

vet om att de borde prata med patienten om sexuell funktion men att de sällan gör det.  

 

Metoddiskussion  

Källmaterialet för denna litteraturstudie utgörs endast av kvantitativa studier. SBU (2001) 

problematiserar användandet av frågeformulär vid skattning av livskvalitet, det är faktiskt 

patienten som anger sin uppfattning om den egna livssituationen men att det sällan finns 

utrymme för patienten att ange vilken innebörd och betydelse livssituationen har. Då syftet för 

denna litteraturstudie var att belysa patientens upplevda livskvalitet kan det betraktas som en 

svaghet att källmaterialet saknar kvalitativa studier. Författarna av denna litteraturstudie anser 

att kvalitativa studier är att föredra när upplevd livskvalitet studeras, eftersom patienten inte 

bara anger sin uppfattning utan även värderar betydelsen av livssituationen vid kvalitativa 

studier. SBU (2001) menar att det inte är tillräckligt att kvantifiera patientens upplevelse då 

det medför risk för att forskaren felvärderar innebörden av livssituation för patienten.   

 

Genom att använda databasernas thesaurus gjordes sökningen specifik, vilket författarna anser 
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underlättar replikerbarheten i databassökningen. Begreppen som användes i databassökningen 

är relevanta, dock kom författarna av denna litteraturstudie att anse att vissa relevanta sökord 

saknas. Resonemang mellan författarna förs kring att begrepp som patient, patientperspektiv 

eller patientupplevelse kunde medfört en jämnare fördelning av kvalitativa och kvantitativa 

studier samt förstärkt patientperspektivet i källmaterialet. Vidare resonerar författarna kring 

begreppet cancer som anses vara relevant för studien, dock ställer sig författarna kritiska till 

om sökordet hade tillfört något till sökresultatet då alla studier omfattades av individer 

drabbade av cancersjukdom. I datasökningsprocessen beslutade författarna att begränsa 

sökningen med begreppet human, då det visade sig att sökningsträffarna även omfattades av 

studier utförda på djur.  

 

Under processen av databassökning uppmärksammade författarna en tendens till att 

sökresultatet omfattades av uppföljningsstudier, vilket motiverade till snävare begränsning av 

publiceringsår. Publiceringsår snävades till årsvis och tillslut ansåg författarna att 

uppföljningsstudier av upprepande karaktär upphört och att endast den senaste forskningen 

utgjorde sökresultat. Studier där annan person än patienten bedömt livskvalitet exkluderades 

eftersom denna litteraturstudie söker patientens egen upplevelse av livskvalitet. I huvudsak 

var det studier på barn, där föräldrar eller vårdare hade bedömt livskvaliteten. Författarna 

ansåg emellertid att barn, patienter under 18 år, ej skulle exkluderas eftersom upplevelsen hos 

alla patienter ansågs vara relevant. Källmaterialet för denna litteraturstudie innehåller en 

studie från Iran där patientgruppen som undersöks är 15 år och äldre (Malihi et al. 2013). 

Författarna anser att det är rimligt att äldre barn, över 10 år, inkluderats i studien då dessa 

barn är kapabla att uttrycka den egna upplevelsen, dock finns ingen sådan studie med i 

källmaterialet. Vidare resonerar författarna att det ej är rimligt att yngre barn, 0-5 år, 

inkluderats då dessa barn ej anses kunna i tillfredställande utsträckning redogöra för sin 

upplevelse, inte heller någon sådan studie finns med i källmaterialet. Författarna anser att 

styrka vad gäller mångkultur uppnås genom att källmaterialet består av studier från flera 

länder.  

 

Eftersom källmaterialet utgörs av endast kvantitativa studier är det en styrka att de 

frågeformulär som använts i dessa studier även använts som stöd vid tolkning av resultatet för 

denna litteraturstudie.  

 

Klinisk betydelse 

Denna litteraturstudie bidrar till medvetenhet hos sjuksköterskan om hur patienten kan 

uppleva livskvalitet under behandlingen, vilket kan guida sjuksköterskan i sitt 

professionsutövande. Kunskapen kan användas för att informera och förbereda patienten inför 

behandlingen samt för att identifiera omvårdnadsbehov relaterat till livskvalitetsfaktorer.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Sjuksköterskan är aktiv i utvecklandet av forskningsbaserad professionell kunskap (ICN 

2014) och integrerar med fördel det kliniska arbetet med forskning. Enligt Idvall och Olsson 

(2009) har omvårdnadsprocessen och PDSA- cykeln samma struktur. Författarna av denna 

litteraturstudie menar att noggrant dokumenterad omvårdnadsprocess för den patientgrupp 

som studeras kan utgöra gedigen data för forskning beträffande omvårdnaden för patientens 

livskvalitet vid cytostatikabehandling. ICN (2014) skriver att sjuksköterskan skapar 

medvetenhet om professionens specifika uppgifter och gör avgränsningar mot andra 
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yrkesgruppers funktion, med detta som motivation efterfrågar författarna av denna 

litteraturstudie kvalitativa studier inom det studerade området. Föreslagsvis kan 

frågeställningar som; hur hanterar patienten den egna livssituationen under 

cytostatikabehandlingen, vilket stöd önskar patienten från vården samt vilken erfarenhet av 

omvårdnad vid cytostatikabehandling har sjuksköterskan. Resultatet från denna 

litteraturstudie samt livskvalitetsformulär kan med fördel användas som grund för 

semistrukturerade intervjuer vid kvalitativa studier.  

 

Slutsats 

Av denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att patienter upplever livskvaliteten i samband 

med cytostatikabehandling som i stort dålig, särskilt beträffande ekonomi och förlorade 

förhoppningar. Emellertid finns vissa faktorer som upplevs positiva, exempelvis bevarad 

känsla av hopp samt möjlighet till förbättring genom vilja och drivkraft hos patienten att leva 

gott och ”normalt”. Vården kring patienten som genomgår cytostatikabehandling är inte 

tillfredsställande ur livskvalitetsperspektivet och särskilt omvårdnaden och dess åtgärder 

behöver utvecklas och definieras i syfte att kvalitetsmässigt förbättras.  
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Författare, titel och syfte Metod Resultat 
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2014 

Brasilien  

 

Lôbo, A.S.,  

Fernandes, A. F.,  

Almeida, P. C.,  

Carvalho, C. M.  

& Sawada, N. O.  

 

”Quality of life in women with 

breast cancer undergoing 

chemotherapy” 

 

Studiens syfte är att bedöma 

hälsorelaterad livskvalitet för 

kvinnor med bröstcancer under 

cytostatikabehandling. 

Kvantitativmetod, tvärsnittsstudie.  

Bekvämlighetsurval under april till juli 2012 

som genererade 145 kvinnor som 

informanter. Inklusionskriterier: 18 år och 

äldre, diagnosticerad med bröstcancer, under 

andra cytostatikabehandlingscykeln, närvaro 

varje veckodag.  

Inget bortfall redogörs.  

För datainsamling användes två 

standardiserade frågeformulär utformade för 

hälsorelaterad livskvalitet (EORTC QLQ-

C30 och EORTC QLQ-BR23).  

Grad av fysisk funktion, rollfunktion, 

kognitiv funktion (minne och koncentration), 

och social funktion skattas normala till 

tillfredställande. De flesta patienterna var inte 

sängliggande och utförde allmän daglig 

livsföring (adl) självständigt de var även 

ohämmade i fritidsaktiviteter. Fysiskt skick 

påverkade inte familjeliv och sociala 

aktiviteter. 

Emotionella funktioner domineras av känslor 

med lättspänning, ilska, depression eller oro. 

Patienterna hade besvär av sömlöshet, fatigue 

och aptitlöshet. 

Fysiskt skick och behandling orsakade 

ekonomiska problem för vissa patienter. 

Biverkningar av cytostatika som patienterna 

hade var håravfall och symtom relaterat till 

arm och bröst, dessa symtom var så pass 

accepterade att patienterna var nöjda med sitt 

förändrade utseende. 

Sexuell funktion var för de flesta bibehållen 

trots att sexuelltillfredställelse var försämrad. 
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2014 

Sverige 

 

Backman, M., Wengström, Y., 

Johansson, B., Sköldengen, I., 

Börjesson, S., Tärnbro, S. & 

Berglund, Å.  

 

”A Randomized Pilot study with 

daily walking during adjuvant 

chemotherapy for patients with 

breast and colorectal cancer.” 

 

Studien har två syften. Första syftet 

är att undersöka följsamhet och 

genomförbarhet av intervention med 

fysiskaktivitet bland bröstcancer- 

eller kolorektal cancerpatienter under 

adjuvant cytostatikabehandling. 

Andra syftet är att undersöka 

effekterna av fysiskaktivitet på 

hälsoaspekter, livskvalitet och 

symtom inkluderat, och mäta 

biomarkörer för hjärt- och 

kärlsjukdomar.   

Kvantitativ metod, randomiserad 

kontrollerad studie (RCT).  

162 informanter tillfrågades av 

sjuksköterskor eller läkare på tre olika 

sjukhus i Sverige. 77 samtyckte till 

deltagande, 67 fullföljde studien.  

För mätning användes stegräknare som 

placerades på höften. Deltagarna fick en 

självrapporteringsloggbok att notera antal 

steg per dag i, stegräkningen rapporterades 

veckovis till projektledaren. Enkäter 

utformade att mäta livskvalitet användes 

(EORTC QLQ-C30). 

Fysisk aktivitet som intervention visade ingen 

större skillnad på generell livskvalitet hos 

patienter med kolorektal cancer under 

cytostatikabehandling. Dock hade 

bröstcancerpatienter i interventionsgruppen 

signifikant mindre problem med symtom som 

svullnad, rörlighet och smärta kring det 

opererade bröstet. Kontroll- och 

interventionsgrupp angav sömnlöshet, fatigue 

och dyspné som mest besvärande symtom, 

dock rankades dessa olika mellan grupperna. 

Interventionsgruppen rankade sömnlöshet 

som värst medan kontrollgruppen rankade 

fatigue värst. 
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2014 

Turkiet 

Bayram, Z., Durna, Z. & Akin, S. 

 

”Quality of life during chemotherapy 

and satisfaction with nursing care in 

Turkish breast cancer patients” 

 

Studiens syfte är att utvärdera 

livskvaliteten för 

bröstcancerpatienter som genomgår 

cytostatikabehandling.  Bedömning 

av deras tillfredsställelse med 

omvårdnaden gjordes också. 

Kvantitativ metod, deskriptiv 

tvärsnittsstudie.  

Slumpmässigt urval användes, 142 

bröstcancerpatienter som hade genomgått 

minst en cytostatikabehandling tillfrågades. 

105 patienter fullföljde studien. Bortfall 

utgjordes av patienter med nedsatt kognitiv 

förmåga, patienter som var svårt sjuka och 

de som inte ville medverka i studien, totalt 

37 patienter. 

Datainsamlingen gjordes mellan oktober 

2011 och juni 2012. Informanterna svarade 

på anonyma enkäter om livskvalitet (FACT-

G), symtom och hur omvårdnaden 

upplevdes. 

Hälsorelaterad livskvalitet upplevdes något 

försämrad under cytostatikabehandlingen. 

Känslomässigt välbefinnande var mest 

försämrad, patienter uttryckte rädsla för att 

dö, uttryckte sorg och oro för sin hälsa. 

Socialt välmående var minst inverkad med 

undantag från sexuellupplevelse som var 

måttligt inverkad av cytostatikabehandling.  

Generellt angavs att tillfredsställande 

emotionellt stöd erhölls från familj och 

vänner.  

Fysiskt välmående var negativt inverkad av 

cytostatika biverkning (mest förekommande 

symtom var aptitlöshet, muntorrhet, 

smakförändringar, illamående, håravfall, 

kräkningar). Mest påtagliga symtom var 

utseendeförändringar, illamående, 

hudförändringar, koncentrationssvårigheter 

och kräkningar). Funktionellt välmående var 

mindre påverkad, patienterna uppgav att de 

anpassat sig till cancerdiagnosen och var 

nöjda med sitt aktuella liv. 

Patienterna angav att symtom som var svåra 

att hantera var utseendeförändring, 

hudförändringar, håravfall, aptitlöshet och 

kräkningar. 
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2014 

Brasilien 

Calefi, K.A.C., Rocha, V., Nabhan, 

S.K., Maftum, M.A, Kalinke, L.P & 

Fátima-Mantovani, M.  

 

”The quality of life of patients with 

hematological neoplasia undergoing 

chemotherapy” 

 

Syftet var att analysera livskvaliteten 

hos patienter med 

hematologiskneoplasi under 

cytostatikabehandling. 

Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie.  

Bekvämlighetsurval gav 16 patienter. 

Bortfall utgjordes av 1 patient som ej var 

under cytostatikabehandling. 

Datainsamling gjordes genom en tvådelad 

enkät (WHOQOL-Bref) under tiden 

februari-april 2010. 

Från sammanställning av frågeformuläret 

framkommer att cytostatikabehandling 

inverkar negativt på fysiska aspekter (smärta, 

obehag, ork och fatigue, sömn och vila, 

rörlighet, vardagssysslor, att vara beroende av 

läkemedel och behandling, arbetskapacitet) 

av livskvalitet, emellertid har 

cytostatikabehandling inte lika negativ 

inverkan på psykologiska aspekter (positiva 

och negativa känslor, minne och 

koncentration, kroppsbild och utseende, tro) 

av livskvalitet.  

Informanterna av denna studie uppger sig 

dock ha god livskvalitet under 

cytostatikabehandling. Mer än hälften uppger 

sig vara nöjda eller väldigt nöjda med sin 

hälsa. 
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2013 

Brasilien 

Oliveira, P.I., Castro Pereira, C.A., 

Gonçalves Silva Belasco, A., Cássia 

Bettencourt, A.R. 

 

”Comparison of the quality of life 

among persons with lung cancer, 

before and after the chemotherapy 

treatment” 

 

Studiens syfte var att bedöma 

förändringar i 

livskvalitet relaterad till hälsa hos 

patienter med lungcancer, före och 

efter 

cytostatikabehandling. 

Kvantitativ metod, observations- och 

tvärsnittsstudie. 

Bekvämlighetsurval, 61 patienter med 

misstänkt lungcancer tillfrågades om 

deltagande. Bortfallet bestod av 31 patienter: 

23 patienter dog under studien, 6 patienter 

nekade deltagande, 2 patienter fullföljde 

behandling på annan klinik.  

Deltagarna svarade på frågeformulär 

(EORTC QLQ-C30) vid två tillfällen, innan 

fastställd diagnos (efter fastställd diagnos 

sammanställdes besvarade frågeformulär 

från dessa patienter) och efter tredje 

cytostatikabehandlingscykeln.   

Efter tredje cytostatikabehandlingscykeln 

observerades förbättring i livskvalitet, såväl 

som i symtomen dyspné, sömnlöshet och 

ekonomiska svårigheter. 

Efter cytostatikabehandling observerades 

försämring av symtomen fatigue, illamående 

och kräkningar, symtom av obstipation och 

aptitlöshet var mest försämrad efter 

behandling. Sociala roller visade sig inte 

ändras så mycket, observerades även 

förbättring  hos sjukdomsspecifika symtomen 

(blodupphostning, hosta, bröstkorgssmärta, 

smärta i arm-axel-skuldra) efter 

cytostatikabehandling. 

Dock påvisades försämring av håravfall, 

sensorisk neuropati och smärta i andra 

kroppsdelar. 
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Kina 

2014 

Li, Q., Lin, Y., Qiu, Y., Gao, B. & 

Xu, Y.  

 

”The assessment of health-related 

quality of life and related factors in 

Chinese elderly patients undergoing 

chemotherapy for advanced cancer: 

A cross-sectional study” 

 

Studien har två syften. Första är att 

bedöma hälsorelaterad livskvalitet 

och bedöma de potentiella 

bidragande faktorerna av 

hälsorelaterad livskvalitet hos äldre 

cancer patienter behandlade med 

cytostatika mot avancerad cancer, i 

Kina. Andra är att bedöma eventuell 

samverkan mellan 

bedömningsinstrumenten SF-36 och 

EORTC QLQ-C30 

Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie.  

Bekvämlighetsurval, 130 patienter 

tillfrågades. Bortfall utgjordes av 21 

patienter som avstod deltagande. 

Sjuksköterskor utbildades för att genomföra 

datainsamling med SF-36 och EORTC 

QLQ-C30 genom intervjuer. 

Från formulär som ifylldes vid intervju 

framkom att patienterna upplevde fysik 

rollfunktion, kognitiv funktion och 

emotionell rollfunktion var tillfredställande 

under cytostatikabehandling medan 

rollfunktion var sämre. 

Ekonomisk svårighet och symtomen fatigue 

och smärta angav patienterna försämra 

livskvalitet i stor grad. 
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2013 

Iran 

Malihi, Z., Kandiah, M., Chan, 

Y.M., Hosseinzadeh, M., Sohanaki-

Azad, M. & Zarif Yeganeh, M.  

 

”Nutritional status and quality of life 

in patients with acute leukaemia 

prior to and after induction 

chemotherapy in three hospitals in 

Tehran, Iran: a prospective study” 

 

Syfte är att utvärdera förändringar i 

nutritionsstatus och livskvalitet hos 

patienter med akut leukemi efter 

deras första induktionsbehandling 

med cytostatika. 

Kvantitativ metod, prospektiv studie.   

72 patienter tillfrågades om deltagande 

innan första cytostatikabehandlingen, 63 

fullföljde studien. Bortfall utgjordes av 7 

patienter som dog och 2 patienter som 

nekade deltagande.  

Datainsamling gjordes med intervjubaserade 

enkäter (EORTC QLQ-C30) vid två 

tillfällen, före och efter första 

cytostatikabehandlingen. 

Livskvalitet visade sig försämras hos 

patienterna efter första 

cytostatikabehandlingen.  

Förstoppning, sömnlöshet, aptitlöshet och 

ekonomiska svårigheter ökade för patienterna 

efter cytostatikabehandlingen. Även 

illamående och kräkningar av allvarligare 

grad rapporterades. Medan dyspné 

förbättrades efter cytostatikabehandlingen.  

Cytostatikabehandlingen hade signifikant 

negativ inverkan på fysisk funktion, 

rollfunktion, emotionell funktion och social 

funktion. Emellertid fanns ingen signifikant 

förändring av kognitiv funktion. 

8 

 

2013 

Thailand 

Phligbua, W., Pongthavornkamol, 

K., Knobf, T. M., Junda, T., 

Viwatwongkasem, C. & 

Srimuninnimit, V.  

 

”Symptom Clusters and Quality of 

Life in Women with Breast Cancer 

Receiving Adjuvant Chemotherapy” 

 

Studiens två syften var att identifiera 

förekomsten av symtomkluster och 

undersöka inverkan av plågsamma 

symtom på livskvalitet hos kvinnor 

med bröstcancer före, under och en 

månad efter avslutad adjuvant 

cytostatikabehandling. 

Kvantitativ metod, prospektiv longitudinell 

studie. 

Bekvämlighetsurval, 117 patienterna 

tillfrågades vid besök på kliniken. 112 

patienter slutförde studien. Bortfall utgjordes 

av 3 patienter som ej slutförde 

cytostatikabehandlingen och två fall av 

extremvärden.  

Datainsamlingsmetoden som användes var 

frågeformulär (FACT-G) som användes vid 

tre olika tillfällen, före 

cytostatikabehandling, före andra cykeln 

cytostatikabehandling, en månad efter 

avslutad behandling 

Under cytostatikabehandlingen var 

energibrist, aptitlöshet, irritabelhet, håravfall, 

hudförändringar och även oroande de mest 

framträdande faktorerna. 
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2014 

Indien 

Singh, H., Kaur, K., Singh-Banipal, 

R.P., Singh, S. & Bala, R.  

 

”Quality of Life in Cancer Patients 

Undergoing Chemotherapy in a 

Tertiary Care Center in Malwa 

Region of Punjab” 

 

Syftet var att analysera och jämföra 

patienternas livskvalitet och deras 

fysiska och psykosociala 

symptombörda under respektive 

cytostatikabehandlingstillfälle. 

Kvantitativ metod, prospektiv studie, icke-

intervention, observationsstudie.  

131 patienter rekryterades.  

Denna studie hade inget bortfall. 

Datainsamling gjordes genom frågeformulär 

(EORTC QLQ-C30) översatt till lokalspråk. 

Deltagarna fördelades i tre grupper, där 

grupp ett utgjorde de som fått 1-2 

cytostatikabehandlingscykler, de i grupp två 

hade fått 3-4 behandlingscykler och de i 

grupp tre hade fått ≥5 

cytostatikabehandlingscykler. 

Generell livskvalitet skiljer sig mellan 

grupperna, ju fler 

cytostatikabehandlingscykler ju bättre 

livskvalitet. 

Sömnlöshet, förstoppning och aptitlöshet 

upplevdes olika av patientgrupper som fått 

olika många cytostatikabehandlingscykler, 

symtomen ökade i takt med ökat antal cykler. 

Smärta upplevdes lindrigast för gruppen som 

fått minst antal behandlingscykler, värre var 

smärtupplevelsen för gruppen med flest 

behandlingscykler och värst var det för 

mellangruppen. 

Ekonomisk svårighet är en livsaspekt som 

förvärras i takt med ökat antal 

cytostatikabehandlingscykler. Rollfunktion, 

fysisk funktion, emotionell funktion, kognitiv 

funktion och social funktion skiljde sig inte 

signifikant mellan grupperna som fått olika 

många cytostatikabehandlingscykler.  

Äldre patienter tenderar till att ha sämre 

livskvalitet. 
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2013 

Australien 

och 

Kanada 

Sjoquist, K.M., Friedlander, M.L., 

O’Connell, R.L., Voysey, M., King, 

M.T., Stockler, M.R., Oza, A.M., 

Gillies, K., Martyn, J.K. & Butow, 

P.N.  

 

”Hope, Quality of Life, and Benefit 

From Treatment in Women Having 

Chemotherapy for Platinum-

Resistant/ Refractory Recurrent 

Ovarian Cancer: The Gynecologic 

Cancer Intergroup Symptom Benefit 

Study” 

 

Syftet var att utforska sammanhang 

mellan hopp, tecken på välmående 

och uppfattade symtomförbättringar 

av cytostatikabehandling. 

Kvantitativ metod, longitudinellstudie, 

delstudie.  

126 patienter deltog i studien.  

Inget bortfall redogörs.  

Datainsamling gjordes med fyra olika 

(FACT versioner) frågeformulär före och en 

månad efter cytostatikabehandling. Under 

behandlingen användes två av dessa fyra 

frågeformulär vid varje behandlingstillfälle. 

Fysiskt välbefinnande och socialt 

välbefinnande är ok medan emotionellt 

välbefinnande, funktionellt välbefinnande 

inte är bra vid första mätningen (då alla 

patienterna genomgått minst en cykel av 

cytostatika behandling). De skillnader som 

observerades mellan första och sista 

mätningen var försämring av fysiskt 

välmående och funktionellt välmående. Även 

generell livskvalitet försämrades. Socialt 

välmående var oförändrad. Emotionellt 

välmående visade en liten förbättring efter 

avslutad cytostatikabehandling. Dock så kan 

patienterna känna hopp om att 

cancersymtomen skall förbättras under 

cytostatikabehandlingen, men skulle detta 

inte infrias visade resultatet att kvinnorna 

löpte större risk att drabbas av oro eller 

depression. 

 

 

 

 


