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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

gentemot patienter med cancer vid cytostatikarelaterat håravfall, fatigue, illamående och 

kräkning. De vetenskapliga artiklar som användes för denna litteraturstudie hämtades ur 

Högskolan Dalarnas databaser Elin@Dalarna och PubMed. Efter kvalitetsgranskning och 

betygsättning av artiklarna kvarstod 18 artiklar som ansågs relevanta och låg till grund för 

resultatet av denna studie. Samtliga artiklar bedömdes ha en god vetenskaplig kvalitet. 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att behandling mot håravfall med kylmössa hade 

god effekt men att biverkningarna kunde vara svåra att uthärda. Information från 

sjuksköterskan om sminkningsteknik och användning av peruk, upplevdes av patenten vara 

viktig vid håravfall. Regelbunden träning och avslappningsövningar hade en positiv effekt på 

fatigue. Sjuksköterskans information till patienter om fatigue och egenvårdsåtgärder, visade 

sig också vara till hjälp för patienterna. Vidare lindrade akupressur besvären vid illamående 

och kräkning. Sjuksköterskornas regelbundna kontroller av cytostatikarelaterade 

biverkningar förbättrade omvårdnadens kvalitet.   
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INTRODUKTION 
Var tredje svensk kommer någon gång under sin livstid att drabbas av en cancersjukdom (1). 

Cancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer (svulster). Tumörer indelas i benigna 

(godartade) och maligna (elakartade). Maligna tumörer har förmåga att växa inne i andra 

vävnader, sprida sig och leda till utveckling av dottertumörer, så kallad metastasering (2). 

Under 2007 inrapporterades i Sverige 50 100 nya cancerfall till cancerregistret. Av dessa 

diagnostiserades 41 427 människor för första gången. Det var något fler män än kvinnor som 

drabbades av cancersjukdom. Hos kvinnor är bröstcancer den dominerade cancerformen och 

vanligast hos män är prostatacancer (3).  

 

Symtom på cancer 
Det tar lång tid att utveckla en cancersjukdom. Det kan därför dröja länge till dess symtomen 

visar sig. Några symtom som kan vara tecken på cancer är till exempel oömma knölar på 

kroppen, blödning utan känd orsak, sår som inte läker, hosta och heshet (4). 

 

Diagnostisering av cancer 
För att ställa diagnos vid cancer är det vanligast med vävnadsprov och/eller cellprov. 

Flertalet patienter har haft någon form av symtom innan undersökning. Screening av brösten 

med hjälp av mammografi och att ta cellprov från livmoderhalsen har blivit allt vanligare, 

vilket medför att tumörer upptäcks allt tidigare (5).  

 

Behandling av cancer 
Cancer behandlas med kirurgi, strålbehandling och/eller läkemedel i form av hormoner och 

cytostatika. Behandlingsmetoderna kan användas var för sig eller flera i kombination. Val av 

behandling är beroende på typ av tumör, var den är belägen och om det eventuellt finns 

metastaser (2).   

 

Cytostatika 
Cytostatika kan ges som behandling till patienter med cancer. Syftet med 

cytostatikabehandlingen kan vara kurativ, det vill säga att avsikten är att bota. Syftet kan 

också vara att förlänga överlevnaden eller palliativt där avsikten är att lindra symtomen. (2). 

Cytostatika är ett läkemedel som hämmar den snabba celldelningen och syftet är att döda 

cancerceller (6). Det finns flera olika sorter och kombinationer av cytostatika vilka indelas i 

olika kategorier, allt efter verkningssätt. Cytostatika kan orsaka patienten flera olika 
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biverkningar såsom; förändrat kroppsutseende, exempelvis håravfall och fatigue (svaghet och 

trötthet) samt illamående och kräkning (2).  

 

Håravfall (alopecia)  
Kvinnor ansåg ofta att cytostatikabehandling var synonymt med håravfall. Tanken på 

håravfall orsakade kvinnorna olika grader av bekymmer. Samtliga kvinnor ägnade mycket tid 

att tänka på detta och hur de skulle hantera situationen. Flertalet kvinnor med cancer var 

oroliga över tanken att känna sig oattraktiva och beskrev håret som en skyddsbarriär som de 

gömde sig bakom. Vidare upplevde kvinnorna att håret var något som gjorde dem speciella 

och därför särskiljde dem från andra kvinnor (7). Män oroade sig över att de skulle uppfattas 

vara mindre manliga eller få ett barnsligt utseende till följd av avsaknad av hårtillväxt på 

kroppen och ansiktet. Den största olikheten mellan dessa kvinnor och män var att när männen 

talade om håravfall syftade de inte endast till håravfall på huvudet utan även på kroppen och i 

ansiktet. Håravfallet upplevdes vara något av en aha-upplevelse för både män och kvinnor. 

Det var en slags bekräftelse på att de hade cancer. Dessutom upplevde de att håravfallet förde 

med sig att de inte längre kunde vara anonyma i sin sjukdom. Till följd av håravfallet blev 

sjukdomen synlig för omgivningen. Deltagare i studien hade bemötts av negativa reaktioner 

från omgivningen som kunde yttra sig i; medlidsamhet, äckel liksom att människor tyckte de 

såg smutsiga ut (8). 

 

Sjuksköterskor som arbetade med patienter med cancer ingick i en studie om deras attityd till 

cytostatikarelaterat håravfall. Alla respondenter instämde helt i påståendet att håravfall hos 

patienten påverkade dennes kroppsuppfattning och självförtroende. ”I think sometimes we 

underestimate the impact on the patient.” (9, sid. 226). Många av sjuksköterskorna trodde att 

patientens rädsla för att tappa håret kunde leda till att de avstod från cytostatikabehandling 

(9).   

 

Fatigue 
Någon grad av fatigue upplevdes hos 86 av 100 respondenter som behandlades med 

cytostatika. I studien framgick också att åldern inte hade någon inverkan på graden av 

upplevd fatigue (10). Fatigue beskrevs i Wu & Mcsweenys (11) studie som något mer än 

enbart trötthet. Fatigue upplevdes av informanterna som en känsla av energilöshet, nedsatt 

rörlighet och onormalt stort behov av vila. Denna trötthet kunde komma utan förvarning och 
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beskrevs som övermäktig liksom att den kvarstod trots vila. Informanterna upplevde trötthet, 

dålig sömnkvalitet och att de aldrig kände sig utvilade (11).  

 

Illamående och kräkning 

Ett vanligt förekommande symtom relaterat till behandling med cytostatika är illamående och 

kräkningar (12). Illamåendet kan komma akut i direkt anslutning till cytostatikabehandlingen 

eller som fördröjt illamående några dagar efter behandlingen. Ibland kunde patienter uppleva 

ett betingat illamående, varför de kräktes redan innan cytostatikabehandlingen påbörjades. 

Denna reaktion kunde uppstå om patienten vid tidigare behandling blivit illamående och/eller 

kräkts. Hälso- och sjukvårdspersonal underskattade ibland patientens problem med 

illamående, men hade lättare att uppfatta problemen med kräkningar korrekt (13). 

 

Cytostatikautlöst illamående och kräkning drabbade patienterna olika. Varaktigheten kunde 

variera från en dag till flera veckor efter avslutad behandling. Några patienter upplevde en 

känsla av konstant illamående medan illamåendet för andra kom i skov. Det som upplevdes 

som mest påfrestande var det oförutsedda illamåendet. Illamåendet upplevdes vara värre än 

kräkningarna eftersom patienten ofta mådde bättre efter kräkning. Patienterna upplevde att 

det var svårt att göra något åt illamåendet när det väl uppstått. De vanligaste faktorerna som 

framkallade illamående var synen och lukten av mat, men till och med tanken på mat kunde 

orsaka illamående med symtom som till exempel rapningar, känslighet för dofter och nedsatt 

aptit (14).  

 

Omvårdnad och vårdvetenskapens grundmotiv  
Enligt International Council of Nursing (15) är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande (15). Dessa ansvarsområden är förenliga med omvårdnadens värdegrund som består 

av fyra dimensioner: människosyn, patientbegreppet, begreppet hälsa och vårdetik. Detta är 

en grundläggande utgångspunkt inom vårdvetenskapen. Omvårdnadens värdegrund utgår 

från det humanistiska synsättet där människan ses som en enhet av kropp, psyke, själ och 

ande. Eriksson förklarade att grundmotivet i vårdandet är att vilja den andra människan gott 

(16). 

 

Tidigare forskning visade att det fanns ett värde i att använda en patientcentrerad metod i 

mötet mellan sjukvårdspersonal och patient. Sex komponenter ingick i den patientcentrerade 
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metoden; att utforska sjukdomen och patientens upplevelse av den, att se hela människan, att 

hitta en gemensam grund vad gäller behandling och/eller hanterbarheten. Syftet med metoden 

var att förebygga sjukdom och främja hälsa, att förbättra relationen mellan sjukvårdspersonal 

och patient samt att relationen grundades på ärlighet. Vid tillämpning av den 

patientcentrerade metoden vårdades både cancern, kvinnan och hennes upplevelser av sin 

sjukdom (17). En annan studie belyste betydelsen av att sjuksköterskan lämnade 

individanpassad information efter patientens behov (18). 

 

Omvårdnad av cancerpatienter syftar till att skapa god livskvalitet trots sjukdom. Närstående 

och patient har ett behov av individanpassad information, stöd, hjälp och omsorg samt god 

och patientsäker omvårdnad för att kunna hantera denna svåra situation (19).  

 

McIlfatrick, Sullivan, McKenna & Parahoo (20) efterlyste att hälso- och sjukvårdspersonal 

bör reflektera över hur de kan hjälpa och stödja patienten till ett positivt tänkande. Vidare 

betonades vikten av sjuksköterskans medvetenhet om de negativa känslor som kunde 

upplevas av patienten om behandlingen inte uppvisade önskad effekt, till exempel skuld och 

förtvivlan. Resultat i denna studie visade emellertid att det fanns ett behov för sjuksköterskor 

att regelbundet påminnas om de effekter en cancerdiagnos och cytostatikabehandling hade på 

patienten. Reflektionen ledde till att sjuksköterskan fokuserade på de omedelbara bekymren 

hos patienten och inte endast på behandling, prognos och överlevnad (20).  

 

Problemområde 
Omvårdnadsbehovet för patienter som behandlas med cytostatika varierar. Patientens 

omgivande resurser och allmänstillstånd under dennes behandling samt toleransnivån för 

cytostatika påverkar omvårdnadsbehovet. Det ställs därför höga krav på sjuksköterskor som 

skall kunna ge en god och säker omvårdnad för att tillgodose både de fysiska och de 

psykosociala behoven hos patienten (21). Därför är det angeläget att sjuksköterskan erhåller 

kunskaper om vad det kan finnas för olika omvårdnadsåtgärder som hon/han kan bidra med 

för att möjliggöra en god och säker vård som tillgodoser individens behov.   

 

Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder vid biverkningar av cytostatikabehandling hos patienter med cancer.  
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Frågeställningar 
Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan använda sig av vid håravfall hos patienter med 

cancer som behandlas med cytostatika? 

 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan använda sig av vid fatigue hos patienter med 

cancer som behandlas med cytostatika? 

 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan använda sig av vid illamående och kräkning 

hos patienter med cancer som behandlas med cytostatika? 

 

Definition av centrala begrepp 

Med omvårdnadsåtgärder menades i denna litteraturstudie de åtgärder som sjuksköterskan 

kunde utföra som komplement till den medicinska behandlingen, vid oönskade effekter av 

cytostatikabehandling. Detta kunde inkludera av klinikchef godkända åtgärder eller av läkare 

ordinerade behandlingar som kunde utföras av sjuksköterskor. 

 

I denna litteraturstudie avsågs med begreppet biverkningar de av patienten icke önskvärda 

effekterna av behandling med cytostatika både före, under eller efter behandlingen som 

håravfall, fatigue, illamående och kräkning. 

 

METOD 
Design 

Denna studie utfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
Till introduktionen av föreliggande litteraturstudie har sökning efter vetenskapliga artiklar 

gjorts via Högskolan Dalarnas databas Elin@Dalarna. Även facklitteratur och Internet har 

använts. Sökord som användes var följande: cancer, nursing, patients, care, nurses, 

chemotherapy, hairloss, alopecia, fatigue, nausea and vomiting och experience. 

 

Till litteraturstudiens resultat sökte uppsatsförfattarna vetenskapliga artiklar via Högskolan 

Dalarnas databaser. Sökning gjordes på databaserna Elin@Dalarna och PubMed. Sökord som 

användes var följande: cancer, nursing, experience, chemotherapy, nausea, alopecia, fatigue, 
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vomiting, side effect och side effects. Nedanstående Tabell I redovisar utfall av 

databassökningarna. 

 

Tabell I Resultat av sökning i databaser 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 

titlar 
Antal lästa 

abstract 
Antal 

artiklar 
lästa i 

fulltext 

Antal 
valda 

artiklar 

Elin@Dalarna Chemotherapy, 
fatigue, nursing 

44 44 15 4 3 

Elin@Dalarna Chemotherapy, 
nausea, 

vomiting, 
nursing 

44 44 16 6 3 

Elin@Dalarna Chemotherapy, 
nursing, 
alopecia 

11 11 5 2 2 

Elin@Dalarna Chemotherapy, 
side effects, 

alopecia 

50 50 9 2 2 

Elin@Dalarna Chemotherapy, 
side effect, 

fatigue 

19 19 4 3 2 

Elin@Dalarna Chemotherapy, 
side effects, 

nausea, 
vomiting, 
nursing 

6 6 3 1 1 

Elin@Dalarna Chemotherapy, 
nausea, 

experience, 
cancer 

63 63 7 4 3 

PubMed Chemotherapy, 
side effects, 

nausea, 
vomiting, 
nursing 

22 22 11 6 3 

PubMed Chemotherapy, 
side effects, 

fatigue 

27 27 12 6 4 

PubMed Chemotherapy, 
side effects, 

alopecia 

9 9 5 1 1 

PubMed Chemotherapy, 
nursing, 
alopecia 

24 24 16 4 2 
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Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna inte var äldre än från 1998 samt skrivna 

på engelska. De skulle också vara godkända av en etisk forskningskommitté. Informanterna 

och respondenterna som deltog i de valda studierna skulle vara över 18 år.  

 

Tillvägagångssätt  
Uppsatsförfattarna sökte vetenskapliga artiklar ur ovannämnda databaser. Om studiens titel 

verkade relevant för föreliggande litteraturstudie lästes abstrakt. Om innehållet i abstraktet 

verkade besvara litteraturstudiens frågeställningar, lästes artikeln i sin helhet. Därefter 

diskuterade uppsatsförfattarna de valda artiklarnas relevans för att kunna besvara denna 

litteraturstudies frågeställningar. När uppsatsförfattarna var samstämmiga genomfördes en 

gemensam kvalitetsbedömning av de valda artiklarna. Tabell II nedan redovisar de 

vetenskapliga artiklarna som användes till föreliggande litteraturstudies resultat. Med 

förkortningarna KG menades kontrollgrupp och med EG menades experimentgrupp. 

 

Tabell II Vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultat 
Nr Författare 

År, Land 
Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Ansats 

Kvalitet  
24 Nolte, S. 

Donnelly, J. 
Kelly, S. 
Conley, P. 
Cobb, R. 
2006 
Förenta 
Staterna 

A randomized 
clinical trial of a 
videotape 
intervention for 
women with 
chemotherapy-
induced alopecia: A 
gynecologic 
oncology group study 

Undersöka om 
videoband med 
smink- och 
peruktekniker 
påverkade 
kroppsuppfattningen 
och självförtroendet 
hos kvinnor.  

Randomiserad 
kontrollstudie  

n=190 
(54) 

KG 68 
EG 68 

De flesta tyckte att 
videobandet var till 
hjälp och skulle 
rekommendera det 
till andra trots att 
kroppsuppfattningen 
inte ändrades. 

Kvalitativ 
Hög 

25 MacDuff, C. 
MacKenzie, T. 
Hutcheon A. 
Melville, L. 
Archibald, H. 
2003 
Storbritannien 

The effectiveness of 
scalp cooling in 
preventing alopecia 
for patients receiving 
epirubicin and 
docetaxel 

Fastställa 
effektiviteten av 
kylmössa för att 
förebygga håravfall 
hos kvinnor med 
bröstcancer. 

Randomiserad 
kontrollstudie 

n=29 
(13) 

KG 11 
EG 6 

Mindre håravfall och 
bättre hårkvalitet 
kunde ses i 
experimentgruppen.  

Kvantitativ 
Medel 

26 Peck, H.J. 
Mitchell, H. 
Stewart, A.L. 
2000 
Storbritannien 

Evaluating the 
efficacy of scalp 
cooling using the 
Penguin cold cap 
system to reduce 
alopecia in patients 
undergoing 
chemotherapy for 
breast cancer 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka effekten 
och patientens 
uppfattning av 
behandling med 
kylmössa samt ge 
information till hälso- 
och 
sjukvårdspersonal.  

Icke 
randomiserad 
kontrollstudie 

n=15 
(1) 

KG 5 
EG 9 

I experimentgruppen 
var det 70 % som 
inte behövde peruk. I 
kontrollgruppen 
begärde samtliga 
peruk. 

Kvantitativ 
Medel 
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27 Protière, C. 
Evans, K. 
Camerlo, J. 
d´Ingrado, M-
P. 
Macqart-
Moulin, G. 
Viens, P. 
Maraninchi, D. 
Genre, D. 
2002 
Frankrike 

Efficacy and 
tolerance of a scalp-
cooling system for 
prevention of hair 
loss and the 
experience of breast 
cancer patients 
treated by adjuvant 
chemotherapy 

Undersöka effekten 
av behandling med 
kylmössa mot 
håravfall hos 
cytostatikabehandlade 
patienter med 
bröstcancer. 

Kontrollstudie n=112 
(11) 

KG 28 
EG 73 

 
 

Håravfallet var 
statistiskt signifikant 
mindre hos 
respondenterna i 
experimentgruppen. 

Kvantitativ 
Medel 

28 Massey, C.S. 
2004 
Storbritannien 

A multicentre study 
to determine the 
efficacy and patient 
acceptability of the 
Paxman scalp cooler 
to prevent hair loss in 
patients receiving 
chemotherapy 

Undersöka 
effektiviteten och 
acceptansen av 
behandling med 
kylmössa hos 
patienter som 
behandlades med 
cytostatika 

Icke 
randomiserad 
observationsstu
die 

n=94 
(0) 

 
  

Paxman Scalp 
Cooler är en effektiv 
teknik mot håravfall 
med minimala 
biverkningar. De 
flesta patienter 
tyckte den var 
bekväm. 

Kvantitativ 
Hög 

29 Williams, S.A. 
Schreier, A.M. 
2005 
Förenta 
Staterna 

The role of education 
in managing fatigue, 
anxiety, and sleep 
disorders in women 
undergoing 
chemotherapy for 
breast cancer 

Utforska effekten av 
ett 20 minuter långt 
informationsband om 
egenvård för att 
hantera 
cytostatikarelaterade 
biverkningar. 

Randomiserad 
kontrollstudie 

n=71 
(0) 

KG 33 
EG 38 

Kassettband är ett 
effektivt hjälpmedel 
att använda i 
hemmet vad gäller 
information och 
utbildning till 
patienter. 

Kvantitativ 
Hög 

30 Grenier, B.N. 
Lebel, V. 
Gill, V.L. 
Mullen, T. 
Mitchinson, K. 
Sebborn, K. 
Pouliot, J-F. 
2007 
Canada 

Effectiveness of a 
nursing support 
program for patients 
with recurrent 
ovarian cancer 
receiving pegylated 
liposomal 
doxorubicin 
(Caelyx®/Doxil®) 

Utvärdera 
effektiviteten av 
utbildnings- och 
stödprogram till 
patienter från 
sjuksköterskor 

Prospektiv 
explorativ, 
multicenter 
studie 

n=112 
(1) 

Sjuksköterskors 
handlingar kunde 
minska problemen 
med biverkningar 
hos patienten. 

Kvantitativ 
Medel 

31 Williams, S.A. 
Schreier, A.M. 
2004 
Förenta 
Staterna 

The effect of 
education in 
managing side effects 
in women receiving 
chemotherapy for 
treatment of breast 
cancer 

Undersöka effekten 
på patienters egenvård 
med hjälp av ett 
kassettband med 
information och 
utbildning. 

Randomiserad 
kontrollstudie 

n=70 
(0) 

KG 33 
EG 38 

Kassettband är ett 
effektivt utbildnings 
verktyg. Egenvårds 
åtgärder kan läras ut 
och vara effektiva 
vid hantering av 
biverkningar. 

Kvantitativ 
Hög 

32 Mock, V. 
Frangakis, C. 
Davidson, 
N.E. 
Ropka, M.E. 
Pickett, M. 
Poniatowski, 
B. 
Stewert, K.J. 
Cameron, L. 
Zawacki, K. 
Podewils, L.J. 
Cohen, G. 
McCorkle, R. 
2004 
Förenta 
Staterna 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise manages 
fatigue during breast 
cancer treatment: A 
randomized 
controlled trial. 

Att kontrollera om 
upplevelser av fatigue 
minskade hos kvinnor 
som behandlades med 
cytostatika med hjälp 
av ett 
träningsprogram. 

Randomiserad 
kontrollstudie 

n=230 
(122) 

KG 54 
EG 54 

Träningsprogram 
under behandling 
mot cancer minskade 
graden av fatigue 
och ökade den 
fysiska förmågan. 

Kvantitativ 
Medel  
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33 Schwartz, A.L. 
2000 
Förenta 
Staterna 

Daily fatigue patterns 
and effect of exercise 
in women with breast 
cancer. 

Att förklara förloppet 
av daglig fatigue hos 
kvinnor som 
behandlades med 
cytostatika. Samt 
jämföra fatigue 
mellan kvinnor som 
tränade och de som 
inte gjorde det. 

Pre- och 
posttest en-
gruppsstudie 

n=31 
(4) 

 

Träning reducerade 
graden av fatigue 
och utbildning kunde 
hjälpa kvinnorna att 
hantera och förstå 
förloppet av sin 
fatigue. 

Kvantitativ 
Hög  
 

34 Andersen, C. 
Adamsen, L. 
Moeller, T. 
Midtgaard, J. 
Quist, M. 
Tveteraas, A. 
Rorth, M. 
2006 
Danmark 

The effect of a 
multidimensional 
exercise programme 
on symptoms and 
side-effects in cancer 
patients undergoing 
chemotherapy – The 
use of semi-
structured diaries 

Utvärdera effekten av 
ett program med 
träning, massage, 
avslappning och 
kroppsmedvetenhets-
tekniker mot 
cytostatika relaterade 
biverkningar 

Prospektiv 
explorativ 
interventions-
studie 
 

n=88 
(34) 

Summan av alla 
mätta biverkningar 
minskade statistiskt 
signifikant 

Kvantitativ  
Hög 

35 Schneider, 
S.M. 
Prince-Paul, 
M. 
Allen, M.J. 
Silverman, P. 
Talaba, D. 
2004 
Förenta 
Staterna 

Virtual reality as a 
distraction 
intervention for 
women receiving 
chemotherapy. 

Undersöka om virtuell 
verklighet kunde 
minska biverkningar 
som fatigue hos 
kvinnor som 
behandlades med 
cytostatika 

Tvärsnitts 
pilotstudie 
 

n=21 
(1) 

 

Kvinnor som fick 
behandling med 
virtuell verklighet 
upplevde mindre 
fatigue men effekten 
kvarstod inte så 
länge. 

Kvantitativ 
Hög  
 

36 Molassiotis, A. 
Stricker, C. 
Velders, L. 
Coventry, P.A.  
2008. 
Förenta 
Staterna  
Storbritannien.  

Understanding the 
concept of 
chemotherapy-related 
nausea: The patient 
experience 

Utforska upplevelsen 
av cytostatikarelaterat 
illamående hos 
patienter med cancer 

Deskriptiv 
tvärsnittsstudie 

n=21 
(4) 

Bland annat 
beskrevs vilken 
egenvård 
informanterna 
använde sig av mot 
illamående 

Kvalitativ 
Hög  

37 Molassiotis, A. 
2000 
Kina 
 

A pilot study of the 
use of progressive 
muscle relaxation 
training in the 
management of post-
chemotherapy nausea 
and vomiting. 

Ta reda på 
effektiviteten av 
progressive 
muskelavslappning 
för att hantera 
cytostatikarelaterat 
illamående och 
kräkning.  

Experimentell 
randomiserad 
kontrollstudie. 

n=8 
(1) 

KG 3 
EG 4 

Progressiv 
muskelavslappning 
är en effektiv metod 
att minska 
illamående och 
kräkningar med.  

Kvantitativ 
Medel  
 

38 Dibble, S.L.  
Luce, J.  
Cooper, B.A. 
Israel, J. 
Cohen, M. 
Nussey, B. 
Rugo, H. 
2007 
Förenta 
Staterna 

Acupressure for 
chemotherapy-
induced nausea and 
vomiting: A 
randomized clinical 
trial 

Jämföra skillnaden av 
cytostatikarelaterat 
illamående och 
kräkning, hos tre 
grupper av kvinnor.  

Multicenter, 
longitudinell, 
randomiserad  
studie. 

n=256 
(96) 

KG 53 
KG 54  
EG 53 

 

Fördröjt illamående 
och kräkning 
minskade med 
akupressur. 

Kvantitativ 
Medel 
 

39 Treish, I. 
Shord, S. 
Valgus, J. 
Harvey, D. 
Nagy, J. 
Stegal, J. 
Lindley, C. 
2003 
Förenta 
Staterna 
 
 
 

Randomized double-
blind study of the 
Reliefband as an 
adjunct to standard 
antiemetics in 
patients receiving 
moderately-high to 
highly emetogenic 
chemotherapy 
 

Undersöka effekten  
och toleransen av 
Reliefband och dess 
inverkan på 
cytostatikarelaterat 
illamående och 
kräkningar samt 
effekt på 
livskvaliteten. 

Randomiserad 
kontroll studie  

n=49 
(5) 

KG 20 
EG 24 

Reliefbandet gav ca 
50 % mindre 
biverkningar, som 
illamående och 
kräkning. 
Ingen statistiskt 
signifikant skillnad 
på livskvaliteten. 

Kvantitativ 
Hög  
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40 Molassiotis, A. 
Helin, A.M. 
Dabbour, R. 
Hummerston, 
S. 
2007 
Storbritannien 

The effects of  P6 
acupressure in the 
prophylaxis of 
chemotherapy-related 
nausea and vomiting 
in breast cancer 
patients 

Undersöka effekten 
av akupressur- 
armband mot 
illamående och 
kräkning relaterat till 
cytostatikabehandling
.  

Randomiserad 
kontrollstudie 

n=54 
(18) 

KG 19 
EG 17 

 

Illamående, kräkning 
och hulkning 
minskade statistiskt 
signifikant i 
experimentgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 

Kvantitativ 
Medel 

41 Braud, A-C. 
Genre, D. 
Leto, C. 
Nemer, V. 
Cailhol, J-F. 
Macquart-
Moulin, G. 
Maraninchi, D. 
Viens, P. 
2003 
Frankrike 

Nurses´ Repeat 
Measurement of 
Chemotherapy 
Symptoms 

Undersöka effekten 
på patienten av att 
sjuksköterskor 
regelbundet 
utvärderar 
biverkningar av 
cytostatika med hjälp 
av VAS-skala 

Explorativ 
tvärsnittsstudie  

n=49 
(0) 

Upprepade 
mätningar av 
cytostatika- 
relaterade 
biverkningar var 
användbart och 
skapade användbar 
information för att 
hantera symtomen. 

Kvantitativ 
Hög 

 

 

Analys 
För analys av de valda artiklarnas vetenskaplighet användes granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning (Bilaga I & II). Mallarna var en modifierad version av Forsberg & 

Wengströms (22) och Willman, Stoltz & Bahtsevanis (23) granskningsmallar. 

Uppsatsförfattarna betygsatte artiklarnas vetenskapliga kvalitet med omdömet låg, medel 

eller hög. Granskningsmallen för kvalitativa artiklar (22, 23) (Bilaga I) innehöll 25 frågor 

som besvarades med ja eller nej, där ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. För att studien 

skulle få omdömet hög kvalitet krävdes mellan 20-25 poäng och för medel kvalitet krävdes 

mellan 15-19 poäng. Vetenskapliga artiklar med 14 poäng eller lägre fick omdömet låg 

kvalitet och dessa exkluderades från denna litteraturstudies resultat. Granskningsmallen för 

bedömning av de vetenskapliga kvantitativa artiklarnas kvalitet (22, 23) (Bilaga II) innehöll 

29 frågor som besvarades med ja eller nej, där ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. För de 

kvantitativa artiklarna krävdes mellan 23-29 poäng för omdömet hög kvalitet, för medel 

kvalitet krävdes mellan 17-22 poäng och alla under 16 poäng fick omdömet låg vilka 

exkluderades från denna litteraturstudies resultat.   

 

Etisk granskning 
Denna litteraturstudie krävde inget tillstånd från Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd 

då det är en systematisk litteraturstudie. Uppsatsförfattarna strävade efter att vara objektiva 

till vald litteratur, det vill säga, inte förvanska eller förvränga innehållet.  
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RESULTAT 
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid håravfall (alopecia) 
Ett videoband som var 45 minuter långt, spelades in, där patienter med cancer presenterade 

information om sminkningsteknik och förslag angående peruker och huvudbonader. 

Inspelningen var riktad till patienter med cancer som ett komplimenterande stöd vid 

håravfall. Videobandet delades ut till 68 kvinnor i experimentgruppen som drabbats av 

cytostatikarelaterat håravfall. Kontrollgruppen fick sedvanlig information om håravfall. 

Syftet var att undersöka om innehållet i videobandet påverkade kvinnornas 

kroppsuppfattning och självförtroende. Kroppsuppfattningen och självförtroendet 

förändrades inte statistiskt signifikant av filmen men de flesta respondenterna (65 av 68) 

ansåg att filmen var till hjälp och skulle rekommendera den till andra (24). 

 

I en grupp med 16 kvinnor som behandlades med cytostatika för bröstcancer gjordes försök 

att bromsa håravfall med hjälp av en kylmössa. Resultatet visade att färre patienter behövde 

använda peruk, de tappade mindre mängd hår och håret bibehöll bättre kvalitet. Med 

kylmössan följde biverkningar som huvudvärk och nedkylning, som medförde att patienten 

frös. Patienterna upphörde med behandlingen då de upplevde att i takt med minskat håravfall 

så ökade kylan och frysningarna, vilket blev svårt att uthärda. ”As the treatments progressed 

I felt that I became much colder more quickly. It helped wearing lots of extra clothes 

including gloves. If I felt sick I would say it was during treatments 5 and 6. Keeping most of 

my hair kept me positive.” (25, sid. 158). Behandling med kylmössa visade sig vara effektiv i 

Peck, Mitchell & Stewarts (26) studie. En månad efter avslutad cytostatikabehandling visade 

det sig att av de nio respondenterna i experimentgruppen var det sju som inte behövde peruk, 

eftersom de fick behålla sitt hår eller endast tappade lite hår. I kontrollgruppen begärde alla 

fem att få peruker då de tappade allt eller nästan allt hår (26). I en studie från Frankrike 

(n=101) noterade sjuksköterskor att efter den första och tredje av fyra 

cytostatikabehandlingar var håravfallet i experimentgruppen statistiskt signifikant mindre än 

i kontrollgruppen. Experimentgruppen fick behandling med kylmössa i samband med 

cytostatikabehandling. Efter den fjärde behandlingen med cytostatika var det 44 % av de 77 

respondenterna i experimentgruppen och 31 % av de 28 respondenterna i kontrollgruppen 

som inte drabbats av håravfall (27). Av 94 patienter som behandlades med cytostatika mot 

bröstcancer var det 67 som fick behålla nästan allt sitt hår efter behandling med Paxmans 

kylmössa. Patienterna blev ombedda av sjuksköterskorna att beskriva om och hur bekväm 

kylmössan var och i vilken grad de accepterade behandlingen med denna. De flesta av 
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patienterna (85 %) ansåg att kylmössan var bekväm och alla patienter i studien accepterade 

och fullföljde behandlingen. Rapporterade biverkningar av kylmössan var obetydliga och 

lätta att behandla med egenvårdsåtgärder som varma filtar eller tabletter mot huvudvärk (28). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid fatigue 

Syftet med Williams & Schreiers (29) studie var att utforska effekten av ett inspelat 

kassettband med information om tränings- och avslappningsövningar. Kassettbandet 

skapades av tre patienter som tidigare behandlats med cytostatika och av tre sjuksköterskor. I 

studien ingick 71 respondenter varav 33 randomiserades till en kontrollgrupp och resterade 

38 ingick i experimentgruppen. Experimentgruppen fick utöver sedvanlig information om 

fatigue också det 20 minuter långa kassettbandet vars innehåll var menat som en hjälp att 

hantera ångest, fatigue och sömnproblem. Respondenterna i kontrollgruppen fick sedvanlig 

information och utbildning om fatigue. Resultatet visade att graden av fatigue minskade och 

inte lika många drabbades i experimentgruppen, men skillnaden mellan kontrollgruppen och 

experimentgruppen var inte statistiskt signifikant. I båda grupperna kvarstod fatigue som ett 

problem (29). Den information som kunde hjälpa respondenterna mot cytostatikarelaterad 

fatigue var sjuksköterskans tips på egenvård. Dessa tips var att vila ofta, växla mellan vila 

och regelbunden träning samt att spara energi till viktiga aktiviteter. Vidare nämndes vikten 

av att äta näringsrik kost, undvika koffein under eftermiddagen och kvällen samt att försöka 

med avslappningstekniker som till exempel meditation (30). Efter undervisning och 

information från sjuksköterskor, via två kassettband, om egenvårdsåtgärder som nutrition och 

träningstekniker mot fatigue rapporterades färre besvär med biverkningar i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen. De vanligast förekommande egenvårdsåtgärderna 

var fysisk träning, ökat koffeinintag, vilostunder och att sova längre på morgonen. Andra 

åtgärder var att hålla sig sysselsatt, hämta frisk luft och att lägga sig tidigare (31).  

 

Graden av fatigue kunde minskas genom att patienterna fick ett träningsprogram, detta lyftes 

fram i en studie från Förenta Staterna. Experimentgruppen fick skriftlig ordination av 

forskarna på att promenera fem till sex gånger i veckan. Varje promenad skulle vara i 15-30 

minuter och ske i lugn takt. Kontrollgruppen fick sedvanlig behandling mot fatigue. Alla 

deltagare skrev dagligen anteckningar om sin träning, sin puls och sin upplevelse av fatigue. 

Av de 108 respondenterna var det hälften som behandlades med cytostatika, resterande fick 

strålbehandling. Hos de respondenter som följde träningsprogrammet konstaterades en 

statistiskt signifikant minskning i graden av fatigue (32). Liknande resultat sågs i en annan 
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studie där kvinnor som behandlades med cytostatika och som tränade regelbundet, hade färre 

dagar med medel- och hög grad av fatigue. De hade också fler dagar med låg grad av fatigue, 

jämfört med mättillfället då de inte tränade. Utbildning kring fatigue till patienten av hälso- 

och sjukvårdspersonal kunde få patienter att hantera symtom och förstå förloppet av fatigue 

(33). En dansk studie utvärderade effekten av ett sex veckor långt flerdimensionellt 

träningsprogram mot cytostatikarelaterade biverkningar. I programmet ingick fysisk aktivitet, 

avslappningsövningar, kroppsmedvetenhetstekniker och massage. I de fysiska momenten 

övervakade och deltog sjukgymnast och specialutbildad sjuksköterska. Summan av 

biverkningarna minskade statistiskt signifikant med hjälp av det flerdimensionella 

träningsprogrammet. Fatigue minskade i denna studie, men inte statistiskt signifikant ”...This 

morning I was very tempted to go back to sleep - and then, after participating a couple of 

hours in the project “Body & Cancer”, the whole situation turned around. I left the project 

feeling full of energy.” (34 sid. 257).    

 

I en studie fick respondenterna uppleva virtuell verklighet under cytostatikabehandling. 

Virtuell verklighet syftade till att hjälpa respondenten att fokusera på annat än den kanske 

stressfulla cytostatikabehandlingen. Detta för att dämpa ångest och svåra symtom. 

Respondenterna fick en datorstyrd teknisk apparat, som täckte både ögon och öron, under 

behandlingen. Deltagarna kunde välja mellan tre olika scenarion med både bild och ljud. 

Varje scenario pågick under flera timmar. Genom behandling med virtuell verklighet 

minskade respondenternas känsla av fatigue statistiskt signifikant omedelbart efter 

cytostatikabehandlingen. Nivån av fatigue upplevdes vara lägre även efter 48 timmar, men 

effekten av virtuell verklighet visade inte längre någon statistiskt signifikant skillnad (35). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid illamående och kräkning 
Sjuksköterskor fick informera patienterna, under ett personligt möte, om bland annat 

cytostatikarelaterade biverkningar. Patienterna fick också ett häfte som innehöll råd till 

egenvårdsåtgärder mot olika biverkningar. De råd som lämnades mot illamående och 

kräkningar var till exempel att vara noga med munhygienen, äta små portioner mat ofta och 

att äta långsamt samt inta mycket vätska men undvika dryck till måltider. Andra tips var att 

vila efter måltid, knapra på torra kex, undvika otrevliga dofter, använda löst sittande kläder 

och undvika söt, friterad, fet och kryddstark mat. Det visade sig att fler än 95 % av de 111 

respondenterna följde sjuksköterskornas råd. Studien pekade på att patientutbildning kunde 

reducera svårigheterna av cytostatikarelaterade biverkningar (30). I en kvalitativ studie från 
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Förenta Staterna och Storbritannien beskrevs vilka åtgärder informanterna själva tog till för 

att klara av biverkningar som illamående och kräkning. Av 17 informanter var den vanligaste 

åtgärden mot illamående att anpassa dieten, ”I am eating but I’ve got to eat very soft foods, 

and I couldn’t eat a big Sunday dinner.” (36, sid. 450).  Några minskade sitt vätskeintag 

medan andra såg till att äta när de inte mådde illa. Att distrahera sig med konstnärliga sysslor 

hjälpte i vissa fall ”I am back to my drawing and painting... This painting and drawing I am 

doing now it is a therapy and it takes your mind of it [nausea] which helps.” (36, sid. 450). 

Förslag till egenvård lämnades både muntligt och via två inspelade kassettband till 

respondenterna för att om möjligt öka antalet egenvårdsåtgärder. Illamående och kräkning 

var bland de biverkningar som kvinnorna fokuserade mest egenvårdsåtgärder mot. 

Egenvårdsåtgärderna bestod av att undvika syn och doft av mat, äta kall mat och torra kex, 

undvika sötsaker, äta långsamt och hämta frisk luft. Effekten av dessa egenvårdsåtgärder 

minskade med tiden då illamåendet ökade i styrka och kräkningar i antal, ju fler behandlingar 

med cytostatika patienten fick (31).  

 

Intensiteten i illamåendet kunde reduceras och det förekom färre och mindre intensiva 

kräkningar genom progressiv muskelavslappning, enligt en kinesisk pilotstudie. Progressiv 

muskelavslappning innebar att sjuksköterskan under en ca 25 minuter lång behandling 

hjälpte respondenterna att slappna av i 11 muskelgrupper och att djupandas. Därefter fick de 

tänka sig till en angenäm plats eller tanke i ca fem minuter (37).    

 

I en studie från Förenta Staterna slumpades 160 kvinnor, som behandlades med cytostatika, 

in i tre grupper. Utöver den sedvanliga farmakologiska behandlingen fick grupp ett och två 

lära sig att ge sig själv akupressur enligt ett schema. Grupp ett på en punkt på insidan av 

underarmarna (nei guan punkten P6) som utan respondenternas vetskap påverkade 

illamående. Grupp två på en punkt på händerna som inte påverkade illamående, en så kallad 

placebogrupp. Den tredje gruppen fick endast sedvanlig farmakologisk behandling mot 

illamående och kräkning. Akut illamående och kräkning påverkades inte av akupressur. Vad 

gäller fördröjt illamående och kräkning hittades en statistiskt signifikant skillnad mellan 

experimentgruppen och kontrollgrupperna. Det rapporterades färre episoder av illamående 

och kräkning i experimentgruppen (38). Ett Reliefband som placerades på samma punkt (P6) 

på insidan av underarmen visade sig ha god effekt mot cytostatikarelaterat illamående och 

kräkningar. Reliefbandet hade en elektrisk ledning som gav stötar på den aktuella punkten. 

De 24 respondenterna som ingick i experimentgruppen fick bära reliefbandet i fem dagar 
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efter varje avslutad cytostatikabehandling. I kontrollgruppen ingick 20 respondenter vilka bar 

ett likadant armband men utan elektrisk ledning. Reliefbandet, med elektrisk ledning, 

minskade både akut och fördröjt illamående samt reducerade antalet kräkningar och 

hulkningar (39). Även en studie från Storbritannien visade att ett elastiskt armband med en 

rund plastknopp, som placerades så att den tryckte på punkten P6 bilateralt, påverkade 

cytostatikarelaterat illamående med hulkningar och kräkningar. En statistiskt signifikant 

skillnad påvisades mellan experimentgruppen och kontrollgruppen vad gäller upplevelsen 

och förekomsten av illamående och kräkningar samt svårigheterna av dessa (40). 

 

Sjuksköterskor fick till uppgift att var 12:e timme utvärdera till exempel fatigue och 

illamående med hjälp av VAS-skala (visuell analog skala). Syftet var att undersöka 

användbarheten och acceptansen från patienterna av regelbundna kontroller. Graden av 

fatigue och illamående ökade med antalet cytostatikabehandlingar men med regelbundna 

kontroller kunde åtgärder sättas in omedelbart. Resultatet visade också att mer än hälften av 

patienterna ansåg att sjuksköterskans regelbundna kontroller påverkade omvårdnaden positivt 

(41).  

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av resultat 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att behandling med kylmössa mot håravfall 

hade god effekt. Biverkningarna var dock i vissa fall svåra att uthärda (25-28). Information 

från sjuksköterskan om sminkningsteknik och användning av peruk, upplevdes av patienten 

vara viktig vid håravfall (24). Regelbunden träning och avslappningsövningar hade en positiv 

effekt på fatigue (29-34). Sjuksköterskors information om fatigue och egenvårdsåtgärder var 

också till hjälp för patienterna (29-31). Vid illamående och kräkning använde patienterna 

många egenvårdsåtgärder efter att de fått information både muntligt och skriftligt av 

sjuksköterskan (30, 31, 36). Vidare lindrade akupressur besvären vid illamående och 

kräkningar (38-40). Sjuksköterskornas regelbundna kontroller av cytostatikarelaterade 

biverkningar förbättrade omvårdnadens kvalitet (41). 

 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och lindra lidande (15) och grundmotivet i 

vårdandet skall vara att vilja andra människor gott (16). Genom olika omvårdnadsåtgärder 
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som sjuksköterskan kan genomföra utan eller med ordination kan hon/han bidra till lindring 

av olika cytostatikarelaterade biverkningar som håravfall, fatigue, illamående och kräkning.  

 

Progressiv muskelavslappning, mot illamående och kräkning, har en låg kostnad och en 

sjuksköterska kan lätt lära ut tekniken till andra sjuksköterskor. En tränad sjuksköterska kan 

hjälpa patienten med progressiv muskelavslappning (37). Uppsatsförfattarna anser att det är 

viktigt att sjuksköterskan känner till denna metod då den hade en gynnsam effekt mot 

illamående och kräkning samt kan användas som komplement till medicinsk behandling. 

 

Virtuell verklighet, mot fatigue, kan användas i stökig miljö, kräver ingen extra personal och 

tar minimalt av sjuksköterskans tid i anspråk (35). Uppsatsförfattarna tror att virtuell 

verklighet och annan distraherande teknik kan användas och erbjudas på många olika sätt. 

Det är bara sjuksköterskans fantasi som begränsar användningsområdet. Däremot anser 

uppsatsförfattarna att virtuell verklighet inte kan ersätta sjuksköterskans närvaro under 

cytostatika behandling. Dessutom tror uppsatsförfattarna att närstående kan hjälpa patienten 

att fokusera på annat än den kanske svåra behandlingen.  

 

Träningsprogram mot fatigue är lätt för sjuksköterskor att lära ut till patienterna, vilka 

tacksamt tagit till sig dessa kunskaper. Träningsprogram medför inga biverkningar för 

patienten (32). Därför är detta något som uppsatsförfattarna anser viktigt att informera och 

utbilda patienten om.  

 

En annan omvårdnadsåtgärd som hade god effekt mot håravfall, till låg kostnad och som tog 

minimalt av sjuksköterskans tid var användningen av kylmössa (25, 27, 28). Av de 

kylmössor som uppsatsförfattarna läst om verkade Paxmans kylmössa tolererats bäst av 

patienterna vad gäller bekvämlighet och biverkningar. Den var också lättast för 

sjuksköterskorna att använda (28). Sjuksköterskans attityd till håravfall och behandling med 

kylmössa påverkar i vilken grad denna form av behandling erbjuds dessa patienter (9). 

Uppsatsförfattarna anser att patient och närstående skall informeras om biverkningar och 

eventuella risker som medföljer behandling med kylmössa. Patienten skall själv få bestämma 

om denna behandling skall prövas eller inte. Sjuksköterskans egen attityd får inte påverka hur 

och till vem informationen lämnas. Detta kan undvikas genom att använda en 

patientcentrerad metod (17). 
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Akupressur, manuellt eller med hjälp av armband, mot illamående och kräkning hade låg 

kostnad och var lätt att använda, hade minimala biverkningar och krävde ej mer personal 

eller tid. Det är en effektiv åtgärd som komplement till den sedvanliga behandlingen med 

läkemedel mot illamående och kräkningar (38-40). Uppsatsförfattarna är inte säkra på om 

akupressur kan anses vara en vetenskapligt beprövad åtgärd men så kallade Sea-band kan 

sedan länge köpas på svenska apotek. Då effekten av akupressur visade sig vara god ville 

uppsatsförfattarna uppmärksamma metoden i denna litteraturstudie. 

 

Information och utbildningsmaterial, i form av kassettband, som kan tas med hem kan hjälpa 

patienten att förstå information bättre, särskilt vid läs och skrivsvårigheter. Patienten kan då 

ta del av informationen när och hur ofta de vill (29, 31). Sjuksköterskan har en viktig roll vad 

gäller information till patient och närstående. Det kan vara avgörande för hanterbarheten av 

biverkningar hos patienten (29-31). Att använda inspelade videoband är ytterligare ett sätt att 

ge information och utbildning till patient och närstående (24). Att nå ut med information och 

att den är individanpassad kommer alltid vara en viktig del av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter (18, 19). Uppsatsförfattarna anser att kassettband och videoband är ett bra 

komplement till samtal och broschyrer men de kan aldrig ersätta personliga samtal och möten 

mellan sjuksköterskan, patienten och dess närstående. 

 

Metoddiskussion 

En inklusionskriterie i denna litteraturstudie var att studierna skulle vara godkända av en 

etisk prövningsnämnd. I flertalet artiklar framgick det inte om studien var etiskt granskad. 

Uppsatsförfattarna vet att samtliga studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter måste 

vara godkända av en etisk prövningsnämnd, därför inkluderades de i denna litteraturstudie.   

 

Material till denna litteraturstudie söktes via tillgängliga databaser på Högskolan Dalarna. 

Sökorden användes för att minska antalet träffar och för att få artiklar som besvarade 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Uppsatsförfattarna hade förhoppningar om att de 

skulle hitta fler studier om sjuksköterskans direkta omvårdnadsåtgärder, men så var inte 

fallet. Möjligen skulle fler eller andra sökord ha använts för att få ett större antal artiklar.   

 

Flertalet av de valda artiklar som ingick i denna litteraturstudie genomfördes som 

randomiserade kontrollstudier, vilket är grunden för evidens. 
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Det framgick ofta i artiklarna att antingen sjuksköterskor eller forskningssjuksköterskor 

genomfört studien eller utfört de olika omvårdnadsåtgärderna (24-31, 34-38, 40, 41). I andra 

artiklar framgick det inte helt övertygande att studien behandlade sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Trots detta inkluderades dessa i denna litteraturstudies resultat då de 

ofta handlade om liknande omvårdnadsåtgärder.  

 

Uppsatsförfattarna har valt att citera text på engelska vid redovisning av informanters 

kommentarer i studiens resultat. Detta för att undvika eventuella missförstånd och 

felöversättningar. Däremot vill uppsatsförfattarna påtala att vid redovisning av resultat kan 

det finnas risk för feltolkning av studiernas resultat. 

 

Mycket forskning var genomförd enbart på kvinnor (24-35, 37, 38, 40). Ingen studie 

inkluderade enbart män, vilket uppsatsförfattarna anser vara anmärkningsvärt då fler män än 

kvinnor drabbas av cancer (3). En förklaring till detta kan vara att den vanligaste 

cancerformen hos män är prostatacancer och den behandlas oftast inte med cytostatika. 

Kanske skulle uppsatsförfattarna ha använt sig av sökord som mer specifikt fångade upp 

männen.  

 

Uppsatsförfattarna anser att litteraturstudiens resultat inte kan generaliseras till en större 

population då det är för få artiklar inkluderade inom varje frågeställning. Kanske skulle 

denna litteraturstudie endast ha tagit upp två frågeställningar. Kunskapen är dock viktig för 

sjuksköterskor och studien ger råd och förslag om vad forskare inom yrket kan utveckla och 

arbeta vidare med för att förbättra omvårdnaden hos patienter som drabbas av 

cytostatikarelaterade biverkningar. Sjuksköterskan skall ha som mål att lindra patientens 

lidande och bidra med hjälp och information som kan leda till att patienten får en bättre 

livskvalitet både före, under och efter cytostatikabehandling.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns ett behov av att finna olika omvårdnadsåtgärder som kan lindra betingat illamående 

och fatigue.  

 

Som påtalats tidigare fanns lite forskning om mäns upplevelser av cytostatikarelaterade 

biverkningar som håravfall, fatigue, illamående och kräkning. Det vore angeläget att ta reda 



 

 19 

på hur män reagerar och vilket behov av omvårdnad de har samt vilka egenvårdsåtgärder de 

ägnar sig åt.  
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BILAGOR 
 Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (22, 23) Bilaga I

  
 

 
 
 
 
 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet 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 beskriven?   
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?   
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning kvantitativa studier (22, 23) Bilaga II 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet 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?   
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