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SAMMANFATTNING 

Syftet men denna systematiska litteraturstudie har varit att beskriva vilka komplikationer, som 

kunde leda till malnutrition hos cancerpatienter när de genomgått cytostatikabehandling. 

Studien syftar även till att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kunde vidta för 

att förebygga och lindra dessa komplikationer hos patienter med cancer. Artikelsökningen har 

skett via databaserna Elin@Dalarna, Blackwell Synergy och ScienceDirect (Elsevier). 

Sökorden som användes var cancer, constipation, fatigue, malnutrition, nutrition, nursing, 

pain, support, treatment, chemotherapy, side-effects, prevention, oral, complication, nausea, 

nutritional support, weight loss, BMR, oncology och care. Resultatet visade att 

komplikationerna som cancerpatienterna kunde drabbas av var fatigue, diareér, kräkningar, 

såriga slemhinnor och illamående. Dessa komplikationer kunde leda till malnutrition. Många 

patienter med cancer kunde dö av malnutrition istället för själva sjukdomen. Malnutrierade 

patienter med cancer kunde även få fler komplikationer av cytostatikabehandlingen än de 

patienter med cancer som var normalviktiga. Att följa upp nutritionsstatusen tidigt visade sig 

vara mycket viktigt för att förebygga och lindra komplikationerna och hjälpa patienter med 

cancer att motarbeta malnutritionen. Samarbetet med andra vårdgivare visade sig vara 

nödvändigt för att patienten med cancer skulle få en så bra omvårdnad som möjligt. 

 

 

 

Nyckelord: Cancer, cytostatikabehandling, förebyggande, komplikationer, malnutrition, 

nutrition, sjuksköterskans omvårdnad. 

 

Keywords: Cancer, chemotherapy, complications, malnutrition, nursing care, nutrition, 

prevention. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Cancer 

I boken Medicinska sjukdomar från år 2002 beskriver Ericson och Ericson att miljontals celler 

byts ut varje minut i en vuxen människas vävnader. Cellnybildning och elimination av gamla 

celler sker ständigt i vävnaderna. Detta sker i jämvikt och under kontrollerade former hos en frisk 

individ. Om vissa cellers delningshastighet störs så att dessa celler delar sig i snabbare takt än 

vad omgivande äldre celler hinner dö utvecklas en svulst (cancer). Sådan ökad celltillväxt kan 

ske både benignt (godartat) och malignt (elakartat). Benign celltillväxt påverkar inte omgivande 

vävnader medan malign celltillväxt sker okontrollerat och infiltrerar i omgivande vävnader. 

Maligna celler sprids ofta till andra organ där de ger upphov till metastaser (dottersvulster)(1). 

 

1.2 Prevalens 

Cirka 50 000 nya fall av cancer diagnostiseras i Sverige varje år. Den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor är bröstcancer och ungefär 7000 kvinnor diagnostiseras varje år. Hos män äe 

prostatacancer den vanligaste cancerformen och cirka 9000 män får diagnosen varje år. Enligt 

Cancerfonden ökar antalet cancerfall per år och en viktig orsak till detta är att antalet äldre 

människor blir fler. Två tredjedelar av alla som får en cancerdiagnos är över 65 år. Under år 2003 

diagnostiserades 48 676 cancerfall totalt i Sverige. Ungefär hälften av alla patienter blir botade. 

Många patienter får dock behandling och kan leva länge med sin cancer (2). 

 

1.3 Behandling 

Vid cancersjukdom är de vanligaste behandlingsmetoderna strålbehandling eller cytostatika. 

Ungefär en tredjedel av alla patienter med cancer får någon gång strålbehandling. Målet med 

behandlingarna är i hälften av fallen att bota sjukdomen och för övriga patienter med cancer att 

lindra eller förebygga komplikationer. Behandling med strålning skadar cellernas DNA 

(arvsmassa). De friska cellerna kan då repareras mellan varje strålning medan tumörcellerna 

skadas och dör. Hur många strålningar den cancersjuke får och hur tätt de görs beror på vilken art 

av tumör det gäller. En serie strålbehandlingar brukar pågå i en till två månader och dosen är 

oftast hög (3). 

 

Cytostatika är en grupp läkemedel som används främst för att lindra eller bota olika 

cancersjukdomar. Dessa innehåller flera omgångar av behandlingar. Cytostatika skadar 

tumörcellerna och förhindrar att de delar sig och blir fler. Cytostatika påverkar oftast arvsmassan 
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i cellen så den process som gör att de skadade cellerna förstör sig själva sätts igång. Även friska 

celler som växer och delar sig kan påverkas av cytostatika vilket kan leda till komplikationer (4). 

Patienter med cancer som får cytostatika har varierande behov av omvårdnad. Detta beror på 

behandlingens längd, dosstyrkan, patientens allmäntillstånd samt och syftet med behandlingen är 

bot eller lindring. Vissa patienter med cancer tål cytostatika relativt bra medan andra patienter 

med cancer kan bli väldigt påverkade av sin behandling (5). 

 

1.4 Nutritionens betydelse 

Kroppen behöver varje dag en viss mängd energi och näringsämnen för att kunna fungera 

optimalt. I samband med cancersjukdom kan det ske ett flertal förändringar som både påverkar 

matlusten och möjligheten att få i sig mat. Ett vanligt problem vid cancer är viktminskning. 

Enligt Reitan och Schölberg har det antytts att ungefär 25-30 % av patienter med cancer dör 

snarare på grund av avmagring än sjukdomen i sig. Undernäring försämrar allmäntillståndet, ökar 

risken för komplikationer och påverkar immunförsvaret negativt så att mottagligheten för 

infektioner ökar. På grund av metabola förändringar hos patienter med cancer är det mycket svårt 

att återställa normalt näringsstatus och det verkar vara lättare att förebygga än att åtgärda 

viktminskningen. Metabola förändringar kan påverka aptitregleringen, öka energiomsättningen 

och kan ge upphov till nedsatt aptit (5). 

 

Betydelsen av att tidigt följa upp nutritionsstatus hos patienter med cancer kunde ha en 

avgörande betydelse när detta starkt kunde påverka patienternas hälsa men även hur det kliniska 

behandlingsresultatet skulle bli (6). Detta har bekräftats av tidigare forskning som har visat att 

patienter med cancer som var malnutrierade hade en benägenhet att få fler komplikationer av 

cytostatikabehandlingen än de patienter med cancer som var normalviktiga. Dessa patienter med 

cancer fick därför lägre dos cytostatika och hade en sämre överlevnad än de patienter med cancer 

som kunde behålla en stabil vikt (7). Samma resultat påvisades även i en studie gjord av Odelli, 

Burgess, Bateman, Hughes, Ackland, Gillies & Collins (8). Tidig upptäckt och behandling av 

nutritionsproblemen kunde förbättra patienternas cancer prognos genom att hjälpa patienten öka 

eller behålla sin vikt. Detta för att patienten skulle klara av cytostatikabehandlingen bättre och 

minska komplikationerna (9). Malnutrition kunde innebära att patienter med cancer dog av svält 

istället för själva sjukdomen. Detta trots att patienten genomgått både andra och tredje 

omgångens cytostatikabehandling. Sjuksköterskans förebyggande åtgärder var därmed mycket 

viktiga för att tidigt komma tillrätta med nutritionen (10).  
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Sjuksköterskans omvårdnad, förebyggande omvårdnadsåtgärder och övriga vårdgivare som kan 

bidra med sin gedigna kunskap kring patienter med cancer är viktigt. Det har en betydande roll 

hur dessa patienters kliniska behandlingsresultat blir. Komplikationerna kring 

cancerbehandlingen är många men uppsatsförfattarna har valt att rikta in sig på komplikationer i 

samband med cytostatikabehandlingen. Uppsatsförfattarna vill belysa sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder kring patienter med cancer som drabbats av dessa komplikationer.  

 

1.5 Syfte 

Syftet var att beskriva vilka komplikationer, orsakade av cytostatikabehandlingen som kunde 

leda till malnutrition hos patienter med cancer och vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

kunde vidta för att förebygga eller lindra dessa komplikationer.  

 

1.6 Frågeställning 

      1.   Vilka mätmetoder användes för att bedöma malnutrition ? 

2.   Vilka komplikationer orsakade av cytostatikabehandlingen kunde leda till malnutrition 

hos patienter med cancer? 

3. Vilka omvårdnadsåtgärder kunde sjuksköterskan vidta för att förebygga och lindra dessa 

komplikationer?  

 

1.7 Definitioner  

Fatigue: uttalad trötthet och kraftlöshet (5). 

Malnutrition: undernäring, beroende på otillräcklig föda, felaktig diet eller rubbat näringsintag 

(11). 

Metabola förändringar: Förändringar i kroppens ämnesomsättning (11). 

Nutrition: näring, näringsupptagande eller näringstillförsel (11). 

 

2. METOD 
2.1 Design 

Denna studie utfördes som en systematisk litteraturstudie 

 

2.2 Tillvägagångssätt och datainsamlingsmetod 

Artiklarna till denna litteraturstudie söktes via samlingsdatabaserna Elin@Dalarna, Blackwell 

Synergy och Science Direct (Elsevier). Sökorden som användes var BMR, cancer, care, 
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chemotherapy, complication, constipation, fatigue, malnutrition, nausea, nursing, nutrition, 

nutritional support, oncology, oral, pain, prevention, side-effects, support, treatment och weight 

loss. Sökorden användes i olika kombinationer med varandra. Manuell sökning har även gjorts på 

en primärkälla från en litteraturstudie. 

 

2.3 Urval av litteratur 

Endast engelskspråkiga artiklar har använts vilka sträckte sig från åren 1997-2007. Urvalet av 

artiklar har gjorts med relevans för det valda området. Även viss facklitteratur har använts samt 

Sjukvårdsupplysningens och Cancerfondens hemsidor på Internet. Artiklarna skulle vara 

tillgängliga i fulltext och gratis. Först lästes titeln och om den överensstämde med 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar lästes abstractet igenom. Vid sökning på Blackwell 

Synergy blev träffarna många, därför har artiklarna valts på första träffarna om de stämt överens 

med syfte och frågeställningarna. Resultatet av databassökningarna redovisas i tabell 1 och visar 

antalet använda artiklar i hela studien. 

 

2.4 Analys 

Kvalitetsgranskning av artiklarna har gjorts med hjälp av granskningsmallar modifierade efter 

Stoltz & Willman (12) samt Forsberg & Wengström (13). En mall för kvantitativa studier (bilaga 

1) respektive en för kvalitativa studier (bilaga 2) användes. Kvalitetspoängen indelades i tre 

nivåer: 

• Nivå 1 var 80-100 procent av den totala poängsumman = Hög kvalitet 

• Nivå 2 var 60-79 procent av den totala poängsumman = Medel kvalitet 

• Nivå 3 var mindre än 60 procent av den totala poängsumman = Låg kvalitet 

 

Sammanlagt innehöll resultatdelen 14 kvantitativa artiklar varav 6 var hög kvalitet, 6 var medel 

kvalitet och 2 var låg kvalitet. Två kvalitativa artiklar ingick också i resultatdelen, en var hög 

kvalitet den andra var medel kvalitet. En litteraturstudie ingick i resultatdelen, som var av hög 

kvalitet. Sökorden som använts har gett ett bra resultat. Vissa sökord som kombinerats med 

varandra har återkommit flera gånger. Även en artikel från en manuell sökning har använts. 

Sammanlagt har 58 artiklar skrivits ut. Av dessa har efter genomläsning av uppsatsförfattarna 22 

artiklar valts ut till hela studien. Uppsatsförfattarna har delat på artiklarna och granskat dessa 

noggrant på varsitt håll. Uppsatsförfattarna har sedan träffats och sammanställt dessa. Efter att ha 

läst dessa artiklar har 36 artiklar exkluderats då dessa ej ansågs nå upp till en god kvalitet. 

Resultatet presenterades sedan i löpande text med hjälp av syfte och frågeställningar. 
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Uppsatsförfattarna har förhållit sig objektiva och sanningsenliga i förhållande till den text som 

bearbetats i denna litteraturstudie. 

 

 

Tabell 1. Resultat av sökningarna i databaserna. 

Databas Sökord Antal 
artiklar 

Antal 
lästa 
artiklar 
N=62 

Antal artiklar 
använda i hela 
litteraturstudien 
N=21 

Elin@Dalarna 
 
 

Malnutrition 
Malnutrition, cancer 
Malnutrition, cancer, nursing 
Malnutrition, cancer, prevention 
Cancer, pain 
Cancer, pain, treatment 
Cancer, pain, constipation 
Cancer, fatigue, treatment 
Malnutrition, cancer, support 
Cancer, chemotherapy 
Cancer, chemotherapy, side-effects 
Cancer, chemotherapy, side-effects, nutrition 
Cancer, nausea 
Cancer, nausea, treatment 
Cancer, nausea, treatment, nursing 
BMR 
BMR, cancer 
Malnutrition, cancer, nursing 
Nutrition, cancer 
Nutrition, cancer, nursing 
Nutrition, support, cancer 

3741 
224 
10 
18 
365 
502 
31 
846 
44 
23003 
1093 
 
15 
1639 
1048 
29 
305 
5 
14 
2645 
52 
156 

0 
16 
7 
0 
3 
7 
3 
4 
2 
0 
0 
 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
1 

0 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
4 
1 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 

Blackwell 
Synergy  
 

Cancer, nutrition 
Cancer, malnutrition 
Cancer, malnutrition, nursing 

8802 
7443 
7327 

2 
4 
3 

1 
0 
2 

Sciense Direct 
(Elsevier) 

Nutritional support 
Nutritional support, cancer 
Nutritional support, cancer, nursing 
Cancer, nausea 
Cancer, nausea, nursing 
Nausea, treatment 
Nausea, treatment, nursing 
Weight loss, cancer 
Weight loss, cancer, prevention 
Weight loss, cancer, prevention, nursing 
Malnutrition, cancer 
Malnutrition, cancer, nursing 
Oral, complications 
Oral, complications, chemotherapy 
Chemotherapy, nausea 
Chemotherapy, nausea, complication 
Chemotherapy, nausea, treatment 

1730 
183 
8 
962 
13 
2922 
81 
806 
27 
3 
222 
7 
1013 
56 
777 
42 
494 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
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Chemotherapy, nausea, treatment, nursing 
Oncology, nursing 
Oncology, nursing, care 
Oncology, nursing, care, chemotherapy 

8 
473 
259 
34 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 

 

3. RESULTAT 

 

Artiklar som använts i resultatdelen redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över artiklar som ingår i resultatdelen. 
Ref 
nr 

Författare och land Publi
cerin
gsår 

Titel Urval Metod/ 
Ansats 

Kvali
tetsni
vå 
nivå 

14 Godinho, C., Jodar, L., 
Duran, A., Martinez, I., & 
Schiaffino, A 
Spain 
 

2006 Nursing education as an 
intervention to decrease 
fatigue perception in oncology 
patients 

Patienterna 
skulle vara 
mellan 30-75 
år och ha mag- 
eller 
tarmcancer 

Experimentiell 
design med 
slumpmässigt 
urval/ 
Kvantitativ  

2 

15 Prue, g., Ranking, J., 
Cramp, F., Allen, J., & 
Gracey, J 
United Kingdom  

2006 Fatigue in gynaecologial 
cancer patients: a pilot study 

30 kvinnliga 
patienter 

Tvärsnittsstudi
e/ Kvantitativ  

3 

16 Fernandes, R. Stone,P. 
Andrews, P. Morgan, R. 
Sharma, S. 
United Kingdom 

2006 Comparison Between Fatigue, 
Sleep Disturbance, and 
Circadian Rhythm in Cancer 
Inpatients and Healthy 
Volunteers: Evaluation of 
Diagnostic Criteria for 
Cancer-Related Fatigue 

25 kvinnor 
med cancer 25 
utan cancer 

Komparativ 
studie/Kvantita
tiv. 

2 

17 Ravasco, P., Monteiro-
Grillo, I., Vidal, P. M., & 
Camilo, M. E. Portugal 

2003 Nutritional Deterioration in 
Cancer: The role of Disease 
and Diet 

205 patienter, 
133 män och 
72 kvinnor 

Tvärsnittstudie 
Studie/Kvantit
ativ. 

1 

18 Dodd, M. J, Miaskowski, 
C., Dibble, S. I, Paul, S. 
M, MacPhail, L., 
Greenspan, d., & Shiba, G 
USA 

2000 Factors Influencing Oral 
Mucositis in Patients 
Receiving Chemotherapy 

199 patienter Longitudinell 
studie, 
kvantitativ 

1 
 
 
 
 
 
 

19 Chen, C-F., & Wang R-H 
Taiwan 

2004 Assessment of Chemotherapy- 
Induced Oral Complications in 
Children with Cancer 

30 barn med 
cancer 

Experimentell, 
kvantitativ 

2 
 
 
 

20 Karagözoglu, S., & 
Ulusoy, M.F 
Turkey 

2005 Chemotherapy: the effect of 
oral cryotherapy on the 
development of mucositis 

60 patienter 
varav 30st fick 
köldbehandlin
g och 30st fick 
det inte när de 
genomgick 
cytostatikabeh
andling 

Komparativ 
studie, 
kvantitativ 

2 
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21 Bergkvist, K., & 
Wengström, Y 
Sweden 

2006 Symptom experiences during 
chemotherapy treatment – 
With focus on nausea and 
vomiting 

9 kvinnor i 
åldrarna 27 till 
60. 

Strukturerad 
intervju, 
Kvalitativ 

2 

22 Solomon, R. Cherny, N.I. 
Israel 

2006 Constipation and Diarrhea in 
Patients with Cancer 

Litt. studie Litt. studie 1 

23 Radbruch, L., Sabatowski, 
R., Loick, G., Kulbe, C., 
Kasper, C., Grond, S., & 
Lehmann, K. A 
Germany 

2000 Constipation and the use of 
laxatives: a comparison 
between transdermal fentanyl 
and oral morfine 

46 patienter 
deltog men 23 
patienter 
fullföljde 

Komparativ 
studie/Kvantita
tiv. 

1 

24 Raja, R. Lim, A.V, Lim, 
Y.P, Lim, G, Chan, S.P, 
Vu, C.K.F  
Singapore 

2004 Malnutrition screeeing in 
hospitalised patients and its 
implication on reimbursement 

658 
cancerpatiente
r 

Frågeformulär/
Kvantitativ  

1 

25 Lees, J.  
United Kingdom 

1999 Incidence of weight loss in 
head and neck cancer patients 
on commencing radiotherapy 
treatment at a regional 
oncology centre 

100 
cancerpatiente
r varav 71% 
var män och 
29% var 
kvinnor 

Komparativ 
studie/Kvantita
tiv. 

1 

26 Gibney, E., Elia, M., 
Jebb, S. A., Murgatroyd, 
P., & Jennings, G 
United Kingdom 

1997 Total Energy Expediture in 
Patients With Small – Cell 
Lung Cancer: Results of a 
Validated Study Using the 
Bicarbonate – Urea Method 

8 patienter 
med 
lungcancer 

Kvantitativ 3 

27 Ferguson,ML., Bauer, J., 
Gallagher, B., Capra, S., 
Christie, DRH., Mason, 
BR. 
Australia 

1999 Validation of a malnutrition 
screening tool for patients 
receiving radiotherapy. 

106 
cancerpatiente
r.Ålder 15-89 
år.43% 
män,57% 
kvinnor 

Enskild 
intervju/Kvanti
tativ. 

2 

28 McGrath, P 
USA 

2002 Reflections on Nutritional 
Issues Asssociated with 
Cancer Therapy 

2 studier med 
cancerpatiente
r. En studie 
med åldern 24-
70 år. Andra 
studien ålder 
mellan 4-55 år. 
Sedan 
sammanställt 
resultat. 

Intervjuer, 
Kvalitativ  

1 

29 Petruson, K. M., Silander, 
E. M., & Hammerlid, E. B 
Sweden 

2005 Quality Of Life As Predictor 
Of Weight Loss In Patiens 
With Head And Neck Cancer 

49 patienter Longitudinell 
studie, 
kvantitativ 

2 

30 Lai,J-S. Cella, D. 
Peterman, A. Barocas, 
J.m Goldman, USA 

2005 Anorexia/Cachexia-Related 
Quality of Life for Children 
with Cancer 

96 patienter 
och deras 
föräldrar 

Frågeformulär, 
kvantitativ 

1 

 

3.1 Komplikationer  

Komplikationer som kunde uppstå på grund av cytostatikabehandlingen och leda till malnutrition 

var fatigue (14-16), sköra slemhinnor (17, 18-20), illamående, kräkning (21), förstoppning och 

diarré (22, 23). 

 

 11



3.2 Mätmetoder 

För att ta reda på graden av malnutrition kunde sjuksköterskan använda sig av olika mätmetoder 

som till exempel Subjective Global Assessment (SGA) och Body Mass Index (BMI). SGA 

innehöll tre olika steg. Steg ett var viktförändringar, vilka komplikationer patienten hade fått och 

om patienten hade fått förändrade matvanor. Steg två var de metaboliska förändringarna som 

hade uppstått i kroppen det vill säga, förlust av livsviktiga proteiner och enzymer i kroppen. Steg 

tre var mätning av muskelmassa och subcutant fett samt eventuell förekomst av ascites (vätska i 

buken). Resultatet sammanställdes sedan och visade vilken nutritionskategori som patienten 

tillhörde. Kategorierna delades in i välnutrierad, måttligt malnutrierad och svårt malnutrierad 

(17). BMI angav skillnaden mellan längd och vikt. BMI beräknades genom att ta kroppsvikten i 

kilogram och dividera den med kroppslängden i kvadrat i meter. Normalvärde för vuxna var 20-

25 kg/m², hade patienten under 20 kg/m² klassificerades detta som malnutrition (17, 24, 25).  

En annan mätmetod för att mäta patientens energibehov var att beräkna den så kallade 

basalomsättningen (BMR), det vill säga längd, vikt samt energiomsättning per dygn (26). 

 

3.3 Omvårdnadsåtgärder vid komplikationer 

I en studie framkom att sjuksköterskans förebyggande arbete med noggrann anamnes och 

kontinuerlig uppföljning av nutritionen var betydelsefull för att identifiera risken hos patienter 

med cancer att bli malnutrierade (27).  

 

Fatigue 

Enligt en studie var fatigue den mest förekommande komplikationen i samband med 

cytostatikabehandlingen. Betydelsen av sjuksköterskans delaktighet och stöd under 

cytostatikabehandlingen var mycket betydelsefull för att patienten skulle orka med 

trötthetskänslan. Fatigue påverkade starkt patientens välbefinnande och förmågan att klara av 

dagliga sysslor eller orka med behandlingen (14). I en studie skreva att fatigue påverkade hela 

patienten med cancer som person och hade en direkt påverkan på deras vilja och önskan att 

genomföra behandlingen (15).  Fernandes, Stone, Andrews, Morgan och Sharma ställde frågan i 

sin studie om fatigue kunde bero på cytostatikabehandlingen eller själva sjukdomen eller om 

fatigue hade ett samband med insomnia, daglig aktivitet eller störd nattsömn. Många patienter 

med cancer drabbades av depression och detta utgjorde en stor risk för fatigue. Det var mycket 

viktigt att hjälpa patienten att komma tillrätta med det genom samtal med någon som patienten 

kände sig trygg med. Sjuksköterskans omvårdnad var att ge patienten stöd, vara lyhörd och 
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lyssna på vad patienten önskade men även försöka hjälpa patienten att vara fysiskt aktiv om 

patienten hade förutsättningar för det (16). 

 

Sköra slemhinnor 

En annan vanlig komplikation av cytostatikabehandlingen var svampangrepp på slemhinnorna i 

munnen. Svampangreppen gav inflammation och sår på slemhinnorna i munnen. Det började 

med ett milt angrepp med ömhet i munnen och tungan vilket kunde övergå till smärtsamma sår i 

munnen och på läpparna. I detta fall kunde det vara svårt för patienten att sköta sin munhygien, 

tugga och svälja, till och med att andas genom munnen kunde vara besvärligt (20). 

Komplikationerna var smärta i munnen med torra och sköra slemhinnor, klibbig saliv och svårt 

att svälja. Detta utgjorde en stor risk för malnutrition under hela behandlingen. Denna 

komplikation kunde kvarstå flera månader efter behandlingen och påverka patientens 

nutritionsstatus (28). Såriga slemhinnor var en smärtsam komplikation från 

cytostatikabehandlingen och detta kunde påverka patientens sjukdomstillstånd i hög grad samt 

påverka nutritionsstatus negativt (18). Slemhinnorna kunde blöda och svullna igen, 

salivsekretionen minskade och tänderna blev angripna av karies. Resultatet blev att patienten fick 

svårt att äta, dricka och minskade i vikt (19). Det påvisades i en studie att det var viktigt att 

patienten besökte tandläkaren innan cytostatikabehandlingen påbörjades för att kontrollera och 

behandla eventuella inflammationer och hål. På så vis kunna minska komplikationerna som 

kunde uppstå i munnen. Patienterna rekommenderades även munskölj av sjuksköterskan. Ett 

annat användbart hjälpmedel var cryotherapy, så kallade is-chips som patienten fick fem minuter 

innan och upp till 30 minuter efter cytostatikabehandlingen för att försöka förhindra slemhinnan 

från att bli sårig (18). Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder krävde att sjuksköterskan hade 

kunskap om komplikationerna och kunde förklara och ge stöd till patienten. Patienten fick 

energirik kost och undervisning i hur de skulle hålla en så bra munhälsa som möjligt. Denna 

omvårdnad fortsatte kontinuerligt under hela behandlingstiden och fortsatte även efter 

behandlingen för att minska risken för inflammationer och även för att kunna ge kroppens 

normala försvar en chans att återhämta sig och fungera igen (19).  

 

Illamående/kräkningar 

I Bergkvist och Wengströms studie framkom det att illamående var den svåraste komplikationen 

för patienter med cancer när de genomgick cytostatikabehandling. Dessutom kunde ett långvarigt 

illamående med kräkningar leda till otillräckligt näringsintag och uttorkning. Detta kunde i sin 
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tur leda till malnutrition. Smakförändringar var vanliga, speciellt fick patienterna en metallisk 

smak i munnen av maten. Även lukten av mat kunde göra patienterna illamående.  

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att hjälpa patienten att inte tänka på illamåendet kunde 

vara att lyssna på musik. Det var viktigt för patienten att bli informerad om att illamåendet kunde 

uppstå av cytostatikabehandlingen. Patienterna behövde även information om de mediciner de 

fått för att lindra illamåendet, när de skulle tas och vilka biverkningar de kunde ge så patienten 

var förberedd på dessa (21). 

 

Förstoppning/diarré 

Förstoppning och diarréer var två vanliga komplikationer som uppstod hos cancerpatienter. 

Diarré var en allvarlig komplikation på grund av att risken för uttorkning var stor och många 

livsviktiga näringsämnen försvann ur kroppen. Orsaker till diarréer kunde vara 

cytostatikabehandling, läkemedel och sondmatning. Förstoppningen kunde ha sina orsaker i lågt 

intag av fibrer, depression, immobilitet men framförallt smärtstillande läkemedel som opioider.  

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder var att ge patienten stöd och råd. Läkemedel som 

sjuksköterskan kunde ge var laxerande bulkmedel eller preparat i form av olika gynnsamma 

komponenter som exempelvis olja som var mjukgörande för mage och tarm. Detta gavs i 

förebyggande syfte. Andra läkemedel som stimulerade mage och tarm kombinerades med andra 

laxerande medel med önskat resultat (22). Patienter med cancer som hade kronisk smärta och 

använde olika smärtstillande opioider drabbades ofta av förstoppning. Dessa patienter kunde 

använda upp till fyra olika laxerande läkemedel (23). 

 

I en studie påvisades hur stor betydelsen födointaget hade för patienter med huvud- och 

halscancer, dels på grund av cancertumörens placering och komplikationerna som uppkom av 

cytostatikabehandlingen (29). Lees skrev i sin studie att patienter med huvud- och halscancer 

löpte störst risk att utveckla malnutrition på grund av cancertumörens placering. De undersökta 

patienterna med cancer som deltog i studien uttryckte alla att de hade en förändrad 

smakupplevelse. Vissa hade en metallisk smak, andra hade förlorat smakupplevelsen helt (25). 

Det var mycket viktigt att sjuksköterskan konsulterade dietisten tidigt för att få den handledning 

som behövdes. Dietisten kunde ge förslag på olika sorters maträtter. Olika näringslösningar och 

vitamindrinkar som extra komplement var också viktigt att erbjuda om det var svårt för patienten 

att svälja fast föda. Patienterna med cancer och strategierna att klara av sina nutritionsproblem 

krävde att vårdgivare kunde stödja, ge råd och uppmuntra till att prova det mesta ur 

näringssynpunkt. Sjuksköterskan kunde även ta hjälp av de anhöriga. De anhöriga kunde komma 
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med hemlagad mat för att få patienterna att vilja äta. Patienterna kunde berätta att maten på 

sjukhuset inte smakade alls eller likadant, de kunde nästan förutsäga vilken mat som skulle 

serveras vissa dagar. Detta kunde leda till att de anhörigas stöd att vilja hjälpa till var att komma 

med hemlagad mat istället. Detta kunde hjälpa i viss mån för patienten trots att de hade svårt att 

äta (28). 

 

I en studie påvisades om betydelsen av att ge patienten stöd och hur både vårdpersonalen och 

anhöriga försöker få patienten att vilja äta. Dels på grund av den livshotande sjukdomen som 

kunde utgöra en risk att dö så var de anhörigas angelägenhet lika stor som hos vårdpersonalen att 

försöka få de drabbade patienterna att vilja äta. Vårdpersonalens stöd kunde vara att samtala om 

hur viktigt det var att försöka äta och samtidigt uppmuntra patienterna (30). 

 

Patienter som drabbats av malnutrition behövde stanna längre på sjukhuset för att komma tillrätta 

med de problem som malnutritionen gav upphov till. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

bestod i att se till så patienterna fick extra näring eller komplement via sondnäring i ett så tidigt 

skede som möjligt för att bryta den onda cirkel som annars kunde uppstå vid cancerrelaterad 

malnutrition. Näringsdrycker eller speciell näringskost med handledning av dietist var ett måste 

för att komma tillrätta med malnutritionen hos patienter med cancer (24).  

 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning av resultatet 

De vanligaste komplikationerna av cytostatikabehandlingen var fatigue (14-16), sköra 

slemhinnor (17, 18-20), illamående (3), förstoppning och diarré (4). Dessa komplikationer kunde 

leda till malnutrition. Blev patienten malnutrierad kunde detta leda till sämre prognos och många 

cancerpatienter avled av detta istället för själva sjukdomen. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

var att följa upp nutritionen hos patienterna med cancer och därigenom förebygga och försöka 

lindra de komplikationer som kunde uppstå. Hjälpmedel som sjuksköterskan kunde använda sig 

av var olika mätmetoder som exempelvis BMI, SGA och BMR (17, 24-26). Det var även viktigt 

för sjuksköterskan att samarbeta med andra vårdgivare som exempelvis dietister som kunde dela 

med sig av sina kunskaper. Åtgärder för att förebygga och lindra komplikationerna kunde vara 

läkemedel mot illamående och förstoppning, munvård, energirik kost och stötta patienten under 

cytostatikabehandlingen (3, 4, 14, 17, 24-26). 
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4.2 Resultatdiskussion 

Några komplikationer som kunde uppstå av cytostatikabehandlingen var diarré, förstoppning, 

illamående, sköra slemhinnor, svampinfektioner och kräkningar. Dessa komplikationer kunde 

leda till malnutrition (17).  

Sjuksköterskans kunskaper om cancer och cytostatikabehandlingen var viktig för att kunna ge 

patienten en bra omvårdnad av komplikationerna som kunde uppstå, detta var väldigt 

betydelsefullt för patientens behandlingsresultat. Uppsatsförfattarna instämmer i detta och tycker 

att det är viktigt att se till hela patientens vårdsituation och enskilda behov som till exempel god 

smärtlindring, god sömn, ro i själen, god munvård, fungerande tarm, rätt sväljteknik, profylax 

mot illamående och bra sittställning vid måltider för att dessa påverkade varandra i behandlingen. 

 

Det som var genomgående i flera artiklar var att cytostatikabehandlingen gav upphov till fatigue 

som var svår att klara av för patienterna. Fatigue var så svår att många inte ens orkade genomgå 

cancerbehandlingen. Det var viktigt att sjuksköterskan då kunde vara ett stöd och möta 

patienternas behov (14-16). Uppsatsförfattarna tycker att sjuksköterskan ska ta sig tid att hjälpa 

patienten vara så aktiv som patienten orkar vara. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och 

förstår patienten. Motivera patienten att klara av saker som varit naturligt tidigare och kunna 

hjälpa patienten att orka fortsätta.   

 

En av de mest smärtsamma komplikationerna var när slemhinnorna i munnen blev fulla med 

blåsor och sår. Detta gjorde att patienten fick svårt att äta och dricka på grund av smärtan. Vid 

svampinfektion i munhålan kunde det leda till att patienten hade svårt att sköta sin munhygien 

(20). Det var viktigt att sjuksköterskan kontrollerade patientens munhåla dagligen och hjälpte 

patienten hålla en god munhygien (18-20). Patienterna rekommenderades att uppsöka tandläkare 

innan cytostatikabehandlingen påbörjades för att minska komplikationerna som kunde uppstå. 

Hjälpmedel som till exempel munskölj eller is-chips, så kallad cryotherapy, kunde användas (18).  

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan bör ha den kunskap om hur hon kan hjälpa patienten 

till en god munvård så inga infektioner uppstår i såren som kan bildas. Förebyggandet med is-

chips verkar vara ett bra sätt för patienterna att förhoppningsvis minska uppkomsten av sår i 

munhålan. Det finns många hjälpmedel som sjuksköterskan kan använda sig av som exempelvis 

munspray, mjukgörande oljor och bedövningsspray innan måltider. Sjuksköterskan kan vid 

svårare inflammationer i munnen ta kontakt med en tandläkare för att få ytterligare hjälp. 
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Illamående och kräkningar var andra komplikationer som uppstod av cytostatikabehandlingen. 

Att vara illamående och kräkas under en längre tid kunde ge upphov till uttorkning och 

näringsbrist. Även smak- och luktförändringar hos patienterna med cancer var vanliga och detta 

kunde leda till att dessa patienter inte ville äta. Ett hjälpmedel för att få patienten på andra tankar 

var att lyssna på musik. Patienten fick även information om illamåendet och vilka 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kunde vidta (21). Uppsatsförfattarna anser att tidig 

information och kostråd innan illamåendet bryter ut är viktigt. Som vuxna förknippar vi 

matdofter och smaker med minnen från andra tider, detta är mycket mödosamt för patienterna 

som inte kan äta ordentligt och många drar sig för att äta vissa maträtter. Därför är det viktigt att 

patienterna får välja sin önskekost. 

 

Två vanliga komplikationer som kunde uppstå av cytostatikabehandlingen var diarré och 

förstoppning. Diarré var den mest livshotande då den kunde leda till näringsbrist och uttorkning. 

Förstoppning kunde även uppstå på grund av lågt intag av fibrer, smärtstillande läkemedel och 

immobilitet. Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kunde ta till var att stötta patienten och ge 

laxerande medel (23). Uppsatsförfattarna anser att den preventiva omvårdnaden är av stor 

betydelse för att förhindra att komplikationerna blir för svåra. Omvårdnaden kring dessa 

komplikationer kan vara laxerande läkemedel eller stoppkost som till exempel blåbärssoppa. För 

att förebygga förstoppning kan patienten få fiberrik mat, molinogröt, torkade plommon och 

dryck. Hjälpa patienten att få i sig tillräckligt med vätska är en viktig del i att motverka 

förstoppningen. 

 

Malnutrition kunde uppstå på grund av komplikationerna från cytostatikabehandlingen men även 

beroende på var cancertumören var placerad (25). Det var viktigt att sjuksköterskan konsulterade 

dietisten för att komma till rätta med malnutritionen (29). Patienter som drabbats av malnutrition 

behövde vistas längre tid på sjukhuset. För att komma till rätta med malnutritionen kunde 

sjuksköterskan ge extra näring i form av näringsdrycker eller speciell näringskost (24). Andra 

vårdgivares kunskap som till exempel dietist är nödvändigt för att patienten ska få rätt kost. 

Sjuksköterskan får inte glömma bort de anhöriga som är en del av patienten. Många anhöriga 

känner frustration över att inte kunna hjälpa den sjuke (24). Uppsatsförfattarna instämmer helt, 

det är viktigt att sjuksköterskan även tar sig tid för de anhöriga. Det är viktigt att informera både 

patienten och de anhöriga om komplikationerna. 
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För att komma till rätta med cancerpatienternas näringsbehov kunde sjuksköterskan använda sig 

av olika mätmetoder som exempelvis SGA och BMI (17, 24, 25). En annan mätmetod var BMR 

(26). Uppsatsförfattarna anser att det verkar vara en bra mätmetod då vårdgivarna får en 

helhetsbild av patienten då även energiomsättningen inkluderas. BMI är en annan mätmetod som 

kan användas men kan ge sjuksköterskan en felaktig bild av patienten. BMI kan ge ett felaktig 

värde då det finns en övre och undre gräns. Mätningen görs enbart genom att jämföra längd och 

vikt och därmed kan inte sjuksköterskan avgöra om patienten är undernärd eller inte. BMR är 

däremot en bättre metod då inte bara längd och vikt jämförs utan även den energiförbrukning 

patienten har per dygn.  

 

För att sjuksköterskan ska kunna förebygga och åtgärda viktnedgång och malnutrition hos 

patienten med cancer bör sjuksköterskan vara uppmärksam på och informerad om vad och hur 

mycket patienten äter. Hjälpmedel till det är att mat- och vätskeregistrera det patienten äter. 

Dokumentationen är väldigt viktig när det gäller alla komplikationer och omvårdnadsåtgärder 

som görs. Detta för att få en bra kontinuitet i behandlingen och eventuellt hinna motverka 

malnutrition. Det är mycket viktigt att se till så inte patienterna med cancer blir malnutrierade så 

att de dör av malnutrition än av själva cancersjukdomen. 

 

Daglig viktkontroll hos svårt sjuka malnutrierade patienter med cancer tjänar inget syfte. Det är 

inte roligt för patienten att se viktkurvan peka neråt samtidigt som sjukdomen får ett alltmer 

större övertag över kroppen. Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal måste då acceptera att 

näringsintaget inte längre är tillfredsställande och behovet att kontrollera vikten är onödigt. 

Uppsatsförfattarna instämmer i detta, det är inte viktigt att följa upp vikten hos dessa svårt sjuka 

patienter. Den preventiva omvårdnaden kring patienten med cancer är betydligt viktigare. Den 

mängd som patienten får i sig nutritionsmässigt är bra, då har inte vikten någon större betydelse.  

 

4.3 Slutsats 

Följa upp nutritionsstatusen tidigt visade sig var mycket viktig för att förebygga och lindra 

komplikationerna och hjälpa patienterna med cancer att motarbeta malnutritionen. Samarbetet 

med andra vårdgivare visade sig vara nödvändigt för att patienten med cancer skulle få en så bra 

omvårdnad som möjligt 
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4.4 Metoddiskussion 

Många artiklar tar upp samma komplikationer och det visar att artiklarnas resultat är trovärdiga. 

Artiklar som inte besvarade litteraturstudiens syfte genom den kritiska granskningen uteslöts 

helt. Svagheterna hos uppsatsförfattarna har varit att vi inte har fått tillräckligt med material kring 

vissa komplikationer, detta har gjort att sökningen på en komplikation inte kunde hittas mer än i 

en litteraturstudie trots ett tidskrävande letande i de sökta databaserna. Litteraturstudien innehöll 

värdefull information kring ämnet och har därför valts med på grund av hög nivå efter 

granskningen. Uppsatsförfattarna kunde ha sökt på flera databaser för att få ett bredare resultat. 

Ytterligare sökord kunde ha använts för att få en bredare inblick i sjuksköterskans omvårdnad. 

Det står mycket om komplikationerna men mindre om sjuksköterskans omvårdnad. Det var 

många artiklar som inte valdes på grund av att de kostade pengar. Hade uppsatsförfattarna 

bestämt sig för att köpa artiklar från Högskolan kunde detta säkert ha påverkat resultatet och 

även fått mer information kring syftet. Författarna valde att söka på Högskolans databaser där 

uppsatsförfattarna själva kunde skriva ut artiklar i fulltext och som var gratis. Sökningen på 

Blackwell Synergy kunde ha gjorts annorlunda då många artiklar kan ha missats på grund av att 

uppsatsförfattarna inte läste alla och heller inte lade till flera sökord för att minska antalet träffar. 

 

4.4 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att få en fördjupad kunskap i sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder när det gäller patienter som genomgått cytostatikabehandling. Det har 

forskats mycket kring komplikationerna av cytostatikabehandling men enligt uppsatsförfattarna 

finns det inte allt för mycket forskat kring sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Detta skulle 

kunna göras som en kvalitativ studie genom att sjuksköterskor blir intervjuade om vilka 

omvårdnadsåtgärder som utförs och ifall de har förslag på några andra omvårdnadsåtgärder. 

Även patienternas upplevelser av omvårdnaden är intressant då det är bra att få veta vilka 

omvårdnadsåtgärder som är bra och mindre bra samt ifall patienterna har några andra förslag på 

vilka omvårdnadsåtgärder som behövs. 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I 
 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING          Bilaga II 
 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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