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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet var att utvärdera effekten av sjuksköterskans föreslagna omvårdnadsåtgärder på 

cytostatikarelaterade biverkningar hos cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. 

Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt. Resultatet grundar sig på 13 

stycken kvantitativa artiklar. För datainsamlingen användes databaserna PubMed och Cinahl. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskan kan utföra omvårdnadsåtgärder som minskar 

patienters upplevelse av cytostatikarelaterade biverkningar. Effekterna som framkom av 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder presenteras under rubrikerna; oral kryoterapi vid oral 

mukosit, personcentrerad patientutbildning med underrubriken utbildning utifrån ett teoretiskt 

perspektiv, automatiserad och sjuksköterske- assisterad symtombehandling samt musikterapi, 

bildspråk och avslappning. Slutsats: Sjuksköterskan kan genom olika omvårdnadsåtgärder 

hjälpa patienter att lindra symtom från cytostatikarelaterade biverkningar.  

 

Nyckelord 

Cytostatikarelaterade biverkningar, effekt, information, patient, sjuksköterskans roll, 

symtomhantering. 
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ABSTRACT  

Aim: To evaluate the impact of the nurse's suggested nursing interventions on chemotherapy-

related side effects in cancer patients undergoing chemotherapy treatment. Method: The work 

was conducted as a literature review. The results are based on 13 quantitative articles. For 

data collection the databases PubMed and Cinahl was used. Results: The results showed that 

nurses can perform nursing interventions that reduce patients' experience of chemotherapy-

related side effects. The effects that emerged from the nursing interventions are presented 

under the headings; oral cryotherapy for oral mucositis, person-centered patient education 

with the subtitle education from a theoretical perspective, self-care, automated and nurses 

assisted symptom management, music therapy, imagery and relaxation. Conclusion: Nurses 

can through various nursing interventions help patients to relieve symptoms from 

chemotherapy-related side effects. 

 

Keyword 

Chemotherapy-related side effects, effect, information, patient, nurse's role,  

symptom management. 

  



 

3 
 

Innehåll 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 1 

INLEDNING .............................................................................................................................. 5 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 5 

Cancer, en vanlig sjukdom ...................................................................................................... 5 

Cytostatikabehandling och dess biverkningar......................................................................... 5 

Omvårdnad och sjuksköterskans kompetens .......................................................................... 7 

Problemformulering ................................................................................................................ 9 

Syfte ........................................................................................................................................ 9 

Frågeställning ........................................................................................................................ 10 

METOD .................................................................................................................................... 10 

Design ................................................................................................................................... 10 

Urval av litteratur .................................................................................................................. 10 

Värdering av artiklarnas kvalitet ........................................................................................... 11 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 11 

Analys ................................................................................................................................... 11 

Forskningsetiska aspekter ..................................................................................................... 12 

RESULTAT ............................................................................................................................. 12 

Oral kryoterapi vid oral mukosit ........................................................................................... 12 

Personcentrerad patientutbildning......................................................................................... 13 

Utbildning utifrån ett teoretiskt perspektiv ........................................................................... 14 

Automatiserad och sjuksköterske- assisterad symtombehandling ........................................ 15 

Musikterapi, bildspråk och avslappning ............................................................................... 16 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 16 

Sammanfattning av resultaten ............................................................................................... 16 

Resultatdiskussion ................................................................................................................. 17 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 20 

Slutsatser ............................................................................................................................... 20 

REFERENSER 

Bilaga 1. Tabell för sökstrategi av artiklar 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 



 

4 
 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

  



 

5 
 

INLEDNING 

Egna upplevda erfarenheter av människor drabbade av cancer är grunden till detta 

examensarbete. Att utifrån betrakta deras kämpaglöd, oro och hopp de satte till sjukvården 

berörde och väckte tankar om deras tillvaro. Det var tydligt att dessa människor inte bara 

kämpade mot cancern och tankar på döden utan även mot cytostatikas biverkningar. 

Socialstyrelsen (2005) menar att det ingår i sjuksköterskans profession att främja människors 

hälsa. Vilket enligt Björwell och Thorell-Ekstrand (2009) kan göras genom god omvårdnad. 

Vidare menar Svensk sjuksköterskeförening (2010a) att målet med omvårdnad är att främja 

välbefinnande och hälsa samt förebygga ohälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010a). Genom att söka kunskap inom ämnet och utröna 

omvårdnadsåtgärder effekter på biverkningar är förhoppningen att bidra till lindrat lidande för 

denna patientgrupp. 

 

BAKGRUND 

 

Cancer, en vanlig sjukdom 

Cancer är en vanlig sjukdom som varje år orsakar många dödsfall världen över. Sjukdomen är 

en av den främsta anledningen till sjuklighet och mortalitet i världen. Nya fall av cancer 

räknades till 14 miljoner år 2012 och dödsfall relaterade till cancer uppgick till 8,2 miljoner. 

Under de två närmsta tioårsperioderna beräknas antalet nya fall av cancer öka med 70 % 

(World Health Organization [WHO], 2014). I Sverige räknas cancer som en folksjukdom och 

statistik beräknar att minst var tredje människa kommer att diagnostiseras med cancer under 

sin livstid. Cancerregistrering som har pågått sedan år 1958 visar att nya cancerfall har ökat 

stadigt varje år (Johansson, 2013). 

 

Cytostatikabehandling och dess biverkningar 

Vid cancersjukdom kan cytostatika användas som behandling. Ibland som ensam behandling 

men även i kombination med operation och/eller strålbehandling. Cytostatikas avsikt är att 

bota eller bromsa sjukdomsförloppet, eller fungera som symtomlindring när bot ej är möjligt. 

Vanliga biverkningar till följd av cytostatikabehandling är illamående, kräkningar och 

försämrad aptit, fatigue, koncentrationssvårigheter och brist på energi. Kroppens slemhinnor 

blir sköra vilket kan resultera i muntorrhet och sår i munnen, besvär i urinvägar, mag- 

tarmkanal och underliv. Håravfall, blodbrist, blödningar och infektionskänslighet är andra 
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vanliga biverkningar. Utöver dessa vanligt förekommande biverkningar finns flera andra 

biverkningar vilka är mer eller mindre specifika för olika preparat (Wallberg, 2014). Hellbom 

och Sjöwall (2012) menar också att den individuella variationen av biverkningar vid 

cytostatikabehandling är stor. Detta gäller såväl typ av biverkning som omfattning och 

svårighetsgrad av biverkningen. 

 

Att vara sjuk i cancer och genomgå behandling med cytostatika hade en negativ inverkan på 

livskvalitet (Akin, Can, Aydiner, Ozdilli & Durna, 2010; Granda-Cameron, Hanlon, Lynch & 

Houldin, 2011). Nizamli, Anoosheh och Mohammadi (2011) och Pedersen, Koktved och 

Nielsen (2013)  menade att patienter som genomgick cytostatikabehandling påverkades 

kraftigt av detta i sin vardag. Enligt Sierko, Werpachowska och Wojtukiewicz (2011) 

resulterade cytostatikas biverkningar i att dagliga aktiviteter påverkades i måttlig till svår 

omfattning. Många kunde inte arbeta under sin behandling och deras ekonomiska situation 

påverkades negativt. Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008), Mitchell (2007), Nizamli et 

al. (2011) och Sierko et al. (2011) identifierade psykiska och psykosociala problem som 

uppstod i samband med cancersjukdom och cytostatikabehandling. Patienter strävade efter 

normalitet och vittnade om depressiva symtom, social dysfunktion och förändrad självbild. 

 

Hilarius et al. (2012) menade att trots användning av olika kombinationer av antiemetika 

påverkades patienters dagliga liv avsevärt av cytostatika- inducerat illamående och kräkningar 

och Nizamli et al. (2011) och Pedersen et al. (2013)  skrev att det är en vanlig biverkan. Med 

antiemetika menas enligt Ericson och Ericson (2012) ett farmakologiskt medel mot 

illamående. Enligt Cheng och Yeung (2013), Nizamli et al. (2011), Miller, Maguire, och 

Kearney (2007), Pedersen et al (2013) och Sierko et al. (2011) var upplevelsen av fatigue 

oftast konstant närvarande. Fatigue var en vanlig biverkan med förmåga att öka vartefter 

cytostatikabehandlingar fortgick. Asp och Ekstedt (2009) beskriver fatigue som en trötthet 

som ej avhjälps genom vila eller sömn. Tröttheten är kronisk eller patologisk och skiljer sig 

från naturlig trötthet. 

 

Cheng och Yeung (2013) skrev att cytostatikarelaterade biverkningar även kunde vara smärta, 

sömnstörningar och humörstörningar samt kognitiva förändringar enligt Myers (2012) och 

Mitchell (2007). Perifera neuropatier vilka kunde pågå i månader upp till år efter avslutad 

behandling och resultera i depression och frustration (Tofthagen, 2010). Neuropati är en skada 



 

7 
 

i nervfibrerna vilket resulterar i försämrad nervfunktion och ischemi (Ericson & Ericson, 

2012). Andra vanliga biverkningar var ångest, aptitlöshet och dåsighet enligt Sierko et al. 

(2011) samt oral mukosit enligt Kin-Fong Cheng (2007). Oral mukosit är en infektion i 

munhålan enligt Ericson och Ericson (2012). 

 

Omvårdnad och sjuksköterskans kompetens 

Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn där människan ses som en unik individ som 

skall bemötas efter sina egna individuella förutsättningar. Omvårdnad bör bedrivas på 

personnivå utifrån ett gott bemötande. Vidare är målet med omvårdnad att främja 

välbefinnande och hälsa samt förebygga ohälsa och lindra lidande. Omvårdnadens centrala 

målsättning utgörs av hälsa och inom hälso- och sjukvården kan begreppet hälsa ses ur flera 

perspektiv. Hälsa kan beskrivas som motsats till sjukdom då syftet är att försöka återställa 

hälsa genom att diagnostisera, bota och lindra sjukdom. Hälsa kan även ses ur ett holistiskt 

perspektiv där människans kropp, själ och ande samspelar som en enhet där hälsa uppfattas 

som en helhet av människans värderingar och upplevelser. Vidare har varje människa själv 

förmåga och möjlighet att avgöra vad hälsa innebär för dem (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010a). Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009) skriver att hälsa är begrepp som består av 

olika fysiska och psykiska händelseförlopp som rymmer många dimensioner relaterade till 

välbefinnande och livskvalitet. Willman (2009) menar att det finns ett samband mellan 

begreppen hälsa och livskvalitet. Hur dessa begrepp förhåller sig till varandra finns det olika 

uppfattningar om. Livskvalitet kan beskrivas med en förståelse om hur ”en människa har det” 

men även med ”hur en människa tar det”. Livskvalitet kan även ses som ett subjektivt begrepp 

som är överordnat begreppet hälsa. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012) 

beskriver begreppet livskvalitet som en individs egenskattade mått på välbefinnande där 

psykiska, fysiska och sociala aspekter ingår. 

 

Socialstyrelsen (2005) skriver att det ingår i en sjuksköterskas kompetens att i mötet med 

patienten vara uppmärksam på dennes upplevelse av sin sjukdom och lidande samt genom 

adekvata åtgärder lindra lidande så långt det är möjligt. Björwell och Thorell-Ekstrand (2009) 

beskriver omvårdnadsåtgärder som olika handlingar som utförs av sjuksköterskan i syfte att 

hjälpa patienten. En omvårdnadsåtgärd syftar till att främja och förbättra hälsa och 

välbefinnande samt förebygga ohälsa och sjukdom. Ett av omvårdnadens centrala värden 

inkluderar respekt för människans autonomi eller självbestämmande. Begreppets innebörd 

speglar bland annat patienters rätt till självbestämmande och möjlighet att fatta beslut om sin 
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egen livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). I sjuksköterskans profession ingår 

att kommunicera med patienter och närstående och genom dialog ge stöd och vägledning 

vilket möjliggör optimal delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). En 

delaktig patient och ett patientcentrerat arbetssätt har en positiv inverkan på vårdresultat. Då 

patienter är beroende av kunskap och kompetens om sjukdom och behandling för att kunna bli 

delaktig i sin egen vård är det viktigt att de erhålls information. Information och 

kommunikationsmedel skall vara individuellt anpassat och förmedlas med hänsyn till varje 

patients förmåga och förutsättning att ta emot den samt ges med hänsyn till patientens behov i 

aktuell vårdsituation. Kunskap, insikt och aktiv delaktighet gynnas om information ges i 

dialog mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan bör uppmärksamma att patienten 

uppfattat informationen rätt och ta hänsyn till att sjukdom kan försvåra intaget av information. 

För att främja patientens medbestämmande, säkerhet och delaktighet i vården är det 

betydelsefullt att rätt information ingår som en del av all vård. Individuellt anpassad 

information skall bland annat innehålla olika metoder som finns för vård och behandling, 

risker och biverkningar och effekter av olika behandlingsmetoder. Information bör även 

lämnas om förebyggande åtgärder och egna insatser som kan göras i syfte att nå förväntade 

resultat (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Personcentrerad vård innebär att synliggöra hela personen och tillgodose dennes fysiska, 

psykiska, sociala, andliga och existentiella behov i lika stor utsträckning. Personens 

upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom skall respekteras och bekräftas. Vidare skall 

hälsofrämjande arbete ske utifrån personens tolkning av ohälsa och sjukdom med 

utgångspunkt i vad hälsa betyder för den enskilda personen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010b). Genom personcentrerad vård ges patienten större inflytande över sin behandling. Att 

vara central och inkluderad i sin egen vård kan leda till bättre och ökad möjlighet till 

ansvarstagande över egenvården (Hörnsten, 2013). Lindell och Olsson (1993) beskriver 

egenvård utifrån Dorothea Orems omvårdnadsmodell. Modellen fokuserar på varje individs 

förmåga att själv utföra egenvård i syfte att upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande genom 

att själv initiera praktiska aktiviteter. Individens förmåga till egenvård beror på och påverkas 

av många faktorer där ett brett spektrum av egna förmågor och attityder och fysiska, psykiska 

sociala förmågor spelar in. Egenvård beskrivs som en process där tre delar ingår. Individens 

intellektuella medvetenhet och förmåga att förstå målet med egenvård samt färdigheten att 

utföra den. Människan ses som aktiv och självständig och omvårdnad bör bygga på en 
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överrenskommelse mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad 

som individen själv inte kan utföra samt ger stöd och information (Lindell & Olsson, 1993). 

 

Kvåle och Bondevik (2010) menade att patienter som vårdades för cancer förutsatte att 

sjuksköterskor som gav dem omvårdnad hade kunskaper om cancer och dess behandling. 

Kunskap om cancer och behandling, gärna i kombination med klinisk erfarenhet uppskattades 

av patienter och hjälpte dem till lindrat lidande samt känsla av trygghet och säkerhet. Enligt 

Liu, Mok och Wong (2006) var patienter med cancer av uppfattningen att sjuksköterskor som 

ger dem omvårdnad skulle ha yrkesmässiga kunskaper och kompetens inom onkologi, att de 

tillhandahöll information och gav praktiskt och emotionellt stöd och hjälp. Författarna 

menade att det var nödvändigt för alla sjuksköterskor att fortsätta förbättra sina 

yrkeskunskaper såväl som kompetens inom dessa områden samt ge holistisk vård. Vidare 

skrev författarna att sjuksköterskans vårdande kom till uttryck i omvårdnadsåtgärder genom 

patientens och sjuksköterskans kommunikationsprocess. Patienter hade sina egna inre 

förväntningar på sjuksköterskans attityd och vårdbeteende och sjuksköterskornas utförande av 

omvårdnad eller likgiltigt beteende hade direkt inverkan på patienternas känslor. 

 

Problemformulering 

Personer som är sjuka i cancer och genomgår behandling med cytostatika kan påverkas 

kraftigt av detta i sin vardag. Biverkningarna av cytostatika är i regel många och svåra att 

hantera. Då cancersjukdom och cytostatikabehandling kan ha en negativ påverkan på en 

människas hälsa och livskvalitet är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar detta. 

Sjuksköterskan skall i sin roll uppmärksamma patienten, verka för optimal delaktighet i vård 

och behandling, lindra lidande genom adekvata åtgärder samt utföra omvårdnad i syfte att 

främja hälsa och välbefinnande. Genom att undersöka effekten av insatta åtgärder finns 

möjlighet till ökad kunskap vilket kan hjälpa till att utröna hur sjuksköterskan på bästa sätt 

kan utföra omvårdnad för att vara dessa patienter behjälpliga. 

 

Syfte 

Att utvärdera effekten av sjuksköterskans föreslagna omvårdnadsåtgärder på 

cytostatikarelaterade biverkningar hos cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. 
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Frågeställning 

Vilken effekt har sjuksköterskans föreslagna omvårdnadsåtgärder på cytostatikarelaterade 

biverkningar? 

 

METOD 

 

Design 

Detta arbete utformades som en litteraturöversikt. I Polit och Beck (2012) rubriceras 

litteraturöversikt som en kritisk sammanställning av forskning om ett ämne av intresse där 

forskningsproblem ofta sätts i ett sammanhang. 

 

Urval av litteratur 

I urval av artiklarna till litteraturöversikten har databaserna Cinahl och PubMed använts. 

Följande sökord nyttjades vid sökningen; nursing, care, nursing intervention, chemotherapy, 

antineoplastic agents, cancer och side effect med synonymen reverse. Termerna användes i 

olika kombinationer tillsammans med booleska operatorer och trunkering. Detta för att få en 

så relevant sökning som möjligt utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställning. Se bilaga 1. 

Inklusionskriterna innefattade att studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, 

publicerade mellan år 2005-2015, vara vetenskapligt granskade samt vara av kvantitativ 

metod. Exklusionskriterier inbegrep att deltagarna i studierna ej fick vara under 18 år. Vid 

sökningen lästes först titlarna igenom. Om titeln på artikeln bedömdes överrensstämma med 

syfte och frågeställning lästes abstract igenom. Om även abstractet överrensstämde med syfte 

och frågeställning lästes därefter hela artikeln. Om artikeln därefter fortfarande bedömdes 

som relevant för litteraturstudien lästes den ytterligare och kvalitetsgranskades. Sammanlagt 

lästes 1496 titlar igenom varav 109 stycken abstract var av intresse och lästes. Utifrån lästa 

abstract bedömdes 26 stycken artiklar vara relevanta för syfte och frågeställning. Artiklarna 

lästes därefter igenom och sju stycken föll bort då de vid närmare granskning inte bedömdes 

relevanta och ytterligare sex stycken föll bort vid kvalitetsgranskningen på grund av låg 

kvalitet. Till grund för resultatet ligger 13 stycken kvalitetsgranskade artiklar med kvantitativ 

ansats. 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna i litteraturöversikten värderades i enlighet med en modifierad kvantitativ 

granskningsmall framtagen av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Se bilaga 2. Mallen innehåller olika frågor som besvaras genom att kryssa 

för ja eller nej där svaret ja ger ett poäng. Frågorna berör bland annat studiens inklusions- 

respektive exklusionskriterier, population och urval av deltagare. Etisk granskning, validitet, 

design och insamling och presentation av data.  Kvalitetsnivå medel till hög användes då 

artiklarna poängsattes. Artiklar med kvantitativ design kunde erhålla max 29 poäng. För att 

artiklarna skulle vara högkvalitativa krävdes minst 80 % av poängen följaktligen 23 poäng. 

För att artiklarna skulle anses vara av medelhög kvalitet krävdes minst 60-79 % av 

maxpoängen det vill säga 19-22 poäng. De artiklar som hade mindre än 60 % eller 14 

respektive 18 poäng bedömdes vara av låg kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

Tillvägagångssätt 

Författaren sökte litteratur, kvalitetsgranskade artiklar samt skrev arbetet själv. 

 

Analys 

Artiklar som valdes ut efter kvalitetsgranskning lästes upprepade gånger. För att minimera 

missförstånd översattes artiklarna även från engelska till svenska med hjälp av 

översättningsprogram via dator. Då artiklarna lästes framkom likheter och skillnader mellan 

studiernas syften. För att lättare kunna överblicka och tematisera studiernas syften och resultat 

skrevs dessa ned separat i dataprogrammet Word. Likheter och skillnader i artiklarnas 

resultatinnehåll granskades, jämfördes och sorterades, varpå de delades in i kategorier. 

Resultat och diskussion formulerades sedan under rubriker, efter de kategorier som 

framkommit. Friberg (2012) menar att artiklar bör läsas flertal gånger för att läsaren skall få 

en känsla av handlingen. Då studier som behandlar samma område skall granskas och 

jämföras är det vanligt att undersöka skillnader och likheter i studiens resultat. Därefter kan 

likheter och skillnader i resultaten sorteras och behandlas under teman, kategorier eller 

rubriker. Resultatet av analysen presenteras sedan under resultatrubriken. 
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Forskningsetiska aspekter 

Författaren strävade efter att återge resultaten så korrekt, sanningsenligt och objektivt som 

möjligt. Egna åsikter har ej färgat eller vinklat studieresultaten. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är det av vikt att inte ohederlighet och fusk förekommer inom forskning. 

Vid systematiska litteraturöversikter bör etiska överväganden göras med avseende på urval 

och presentation av resultat. 

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på 13 stycken kvantitativa studier. Studierna som låg till grund för 

resultaten var gjorda i Australien, England, Spanien, Taiwan, Turkiet, Tyskland och USA. Se 

bilaga 3.  Resultaten visade effekter av olika omvårdnadsåtgärder vid cytostatikarelaterade 

biverkningar. Resultaten presenterades utifrån de effekter som framkom av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder under rubrikerna; oral kryoterapi vid oral mukosit, personcentrerad 

patientutbildning med underrubriken utbildning utifrån ett teoretiskt perspektiv, automatiserad 

och sjuksköterske- assisterad symtombehandling samt musikterapi, bildspråk och 

avslappning. 

 

Oral kryoterapi vid oral mukosit 

Resultat från flera studier visade att oral kryoterapi, det vill säga oral nedkylning, minskade 

uppkomst av oral mukosit i samband med cytostatikabehandling. (Karagözoğlu & Ulusoy, 

2005; Nikoletti, Hyde, Shaw, Myers & Kristjanson, 2005). Nikoletti et al. (2005) menade att 

oral kryoterapi med såväl smaksatt is som vanlig is effektivt minskade svårighetsgraden av 

oral mukosit efter varje cykel med cytostatikabehandling. Vid standardbehandling som 

innefattade att skölja munnen med neutralt kranvatten eller saltvatten fyra gånger per dag 

samt använda sig av en mjuk tandborste och tandkräm utan slipmedel syntes mer symtom på 

oral mukosit än vid behandling med oral kryoterapi. Skillnaderna i smärtnivåer var 

signifikanta mellan de tre behandlingsmetoderna. Såväl vanlig is som smaksatt is minskade 

smärtan mer effektivt än standardbehandling. Problemen i samband med utförandet av oral 

kryoterapi var få. De hinder som rapporterades var tiden som krävdes för att slutföra 

behandlingen och problem med den smaksatta isen. Smaksatt is var impopulär på grund av 

den söta smaken, totalt sett föredrogs vanlig is. Biverkningar som illamående, känslighet och 

huvudvärk rapporterades oftare för smaksatt is jämfört med vanlig is och standardvård. Den 

orala kryoterapin innebar att rotera tunna isbitar i munnen i samband med 
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cytostatikabehandling. Bedömning av oral mukosit utfördes av sjuksköterskor med hjälp av 

bedömningsformulär inför varje behandling samt mellan behandlingscyklerna (Nikoletti et al, 

2005). 

 

Karagözoğlu och Ulusoy (2005) jämförde graden av mukosit efter behandling med oral 

kryoterapi mellan två patientgrupper. Experimentgruppen erhöll oral kryoterapi i samband 

med cytostatikabehandling men ej kontrollgruppen. Bedömningsformulär användes för att 

skatta graden av mukosit efter cytostatikabehandling. Resultaten visade att uppkomst och 

varaktighet av mukosit var lägre i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Sjuksköterskor 

utförde oral pH-mätning före och efter cytostatikabehandling vilket visade att behandling med 

oral kryoterapi skiftade den orala miljön från surt till alkaliskt vilket ökade det orala skyddet 

mot utveckling av mukosit. 

 

Personcentrerad patientutbildning 

Individualiserade pedagogiska insatser minskade patienters uppfattning av fatigue i samband 

med cytostatikabehandling. Individuell patientutbildning gavs av sjuksköterska till patient och 

omfattade skriftlig och muntlig rådgivning om fatigue i samband med cytostatikabehandling 

(Godino, Jodar, Durán, Martinez & Schiffino, 2006; Mollaoglu & Erdogan, 2014; Ream, 

Richardson & Alexander-Dann, 2006; Yeşilbalkan, Karadakovan & Göker, 2009) Efter 

individanpassade pedagogiska insatser upplevde patienterna en minskning av fatigue, smärta 

och aptitlöshet. Även kognitiv, beteendemässig, sensorisk, och emotionell fatigue minskade. 

Fysisk kognitiv, emotionell och social samt den totala livskvaliteten ökade (Yeşilbalkan et al., 

2009).  En tydlig minskning i nivån av fatigue observerades bland de patienter som erhöll 

individuell utbildning från sjuksköterskor, som även vittnade om en hög tillfredsställelse med 

den insatta åtgärden. Patienter som fick sedvanlig information istället för individuell 

utbildning påvisade högre nivåer av fatigue (Godino et al., 2006). I resultatet från studien av 

Ream et al. (2006) visade intervention mellan två patientgrupper att experimentgruppen 

rapporterade signifikant mindre trötthet, lägre associerat lidande och mindre påverkan av 

trötthet på värdefulla sysselsättningar än kontrollgruppen. Vidare rapporterades betydligt 

mindre ångest och depression. Experimentgruppens allmänna hälsotillstånd, psykologiska 

välbefinnande och upplevd coping poängsattes högre än kontrollgruppens. Interventionen 

påverkade vissa dimensioner mer än andra. Den var mest potent gällande att sänka lidande 

framkallat av fatigue och minska dess inverkan på patientens prioriterade sysselsättningar. 
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Interventionen var ej lika effektiv då det handlade om att minska omfattningen av hur fatigue 

upplevs av patienterna och att fatigue sänker inverkan på arbete och sysslor (Ream et al., 

2006). Mollaoglu och Erdogan (2014) har i sin studie undersökt effekten av ett 

individanpassat utbildningsprogram. Resultaten visar att efter cytostatikabehandling var 

frekvensen av illamående och kräkningar, förstoppning, smärta, infektionstecken, problem 

med mun och svalg, problem med hud och naglar, aptitförändringar, viktnedgång eller 

viktökning, oro, ängslan, känsla av sorg och pessimism, fatigue och sömnsvårigheter, 

aptitförändringar och dyspné betydligt mindre vanligt i experimentgruppen än i 

kontrollgruppen. Individanpassat utbildningsprogram var personligt planerad för varje patient 

och gavs vid ett tillfälle för kontrollgruppen och tre tillfällen för experimentgruppen. 

Utbildningsprogrammet innehöll muntlig och skriftlig information om cytostatikabehandling, 

biverkningar och bakomliggande orsaker och prevention till biverkningarna (Mollaoglu & 

Erdogan, 2014). 

 

Utbildning utifrån ett teoretiskt perspektiv 

Resultaten från Sherwood et al. (2007) och Williams och Schreier (2005) visade att patienter 

som utbildades i egenvård och erhölls strategier för symtomhantering av cytostatikarelaterade 

biverkningar, upplevde en reducering av biverkningar efter utförd egenvård. Williams och 

Schreier (2005) menade att patienters upplevelse av fatigue, ångest och sömnstörningar ökade 

avsevärt under behandlingstiden med cytostatika men förekomsten av dessa symtom var lägre 

för de patienter som fick utbildning i egenvård. Egenvård för att hantera ångest, stress, 

illamående, kräkningar, trötthet och ont i munnen rapporterades som mest hjälpsamma. 

Utbildningen innebar ett 20-minuter långt ljudband med undervisning i symtomhantering och 

en dagbok i egenvård som speglade ljudbandens innehåll. I studien av Sherwood et al. (2007) 

föreslog sjuksköterskor kognitiva beteendestrategier till patienter i syfte att utföra egenvård, 

intentionen var att minska svårighetsgraden av cytostatikarelaterade biverkningar. Resultatet 

visade att patienternas upplevelse av fatigue, sömnlöshet, svaghet och smärta minskade efter 

utförd egenvård. Deltagare som upplevde en lägre svårighetsgrad av symtomen vid studiens 

början hade en signifikant lägre svårighetsgrad av symtomen i slutet av studien, främst hos de 

i åldern 60 år och yngre. Studien av Jahn et al. (2009) visade att patienter inte upplevde att 

biverkningar som aptitlöshet, illamående och kräkning minskade genom kunskap och 

utförande av egenvård. Intentionen var även att kunskap om egenvård och biverkningar skulle 

leda till ökat utövande av egenvård hos patienterna. Studien utfördes av en experimentgrupp 

som erhöll utbildning om egenvård, och en kontrollgrupp som fick standardvård. 
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Standardvård som innebar farmakologisk profylax mot illamående gavs till både 

experimentgruppen och kontrollgruppen. Experimentgruppen erhöll även information om 

egenvårdsåtgärder och biverkningar. Inga signifikanta skillnader kunde observeras mellan 

grupperna angående minskning av symtomen. Inte heller syntes någon skillnad mellan 

grupperna avseende patienternas kunskaper om biverkningarna eller den egenvård som kan 

utföras i syfte att minska dem. Emellertid var den hälsorelaterade livskvaliteten signifikant 

högre i kontrollgruppen (Jahn et al., 2009). 

 

Automatiserad och sjuksköterske- assisterad symtombehandling 

Personlig telefonkontakt med sjuksköterska såväl som automatiserad telefonkontakt kunde 

minska cytostatikarelaterade biverkningar (Craven, Hughes, Burton, Saunders & Molassiotis 

2013; Sikorskii et al., 2007). Craven et al. (2013) menade att sjuksköterskeledd 

telefonuppföljning resulterade i mindre biverkningar än standardvård då det handlade om 

kräkningar, sömnlöshet, oral mukosit och illamående. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan telefon uppföljning och standardvård för hand/fot syndromet, diarré, förstoppning eller 

trötthet vid någon tidpunkt. Sjuksköterskeledd telefonuppföljning innebar att patienten blev 

uppringd i hemmet efter påbörjad cytostatikabehandling. Standardvård innebar muntlig och 

skriftlig information om cytostatikabehandling. I studien jämfördes även hemvård och 

telefonuppföljning. Resultaten visade att hemvård som bland annat innebar hembesök av 

sjuksköterska, signifikant minskade biverkningar i form av sömnlöshet, illamående, trötthet 

och diarré. Däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan hemvård och telefon uppföljning 

beträffande oral mukosit, hand/fot syndromet, förstoppning, eller kräkningar. Sikorskii et al. 

(2007) menade att sjuksköterske- assisterad symtombehandling via telefon var jämförbart 

med en automatiserad telefonsymtombehandling. Den observerade effekten på biverkningar 

mellan dessa metoder var i princip identisk. Båda grupperna uppnådde en signifikant 

minskning i svårighetsgrad på symtomen fatigue, smärta, andnöd, sömnlöshet, ångest, 

illamående och kräkningar, feber, minnessvårigheter, aptitlöshet, muntorrhet, diarré, 

domningar och stickningar, hosta, förstoppning, svaghet, och håravfall. Den automatiserade 

telefonsymtombehandling bestod en interaktiv röst med respons system där numeriska 

uppmaningar användes och patienterna svarade genom användning av telefonens knappsats. 
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Musikterapi, bildspråk och avslappning 

Lin, Hsieh, Hsu, Fetzer och Hsu (2011) menade att musikterapi effektivt minskade ångest. 

Patienter som under cytostatikabehandling fick lyssna till 60 minuters musikterapi i form av 

ljudband som innefattade avslappning, ljud från naturen och instrumental musik upplevde 

reducerad ångest efter avslutad behandling och deras hudtemperatur ökade betydligt under 

behandlingen. Även verbal avkoppling i form av ljudband med guidad avslappning och lugn 

bakgrundsmusik minskade höga ångesttillstånd hos patienter (Lin et al., 2011). Karagozoglu, 

Tekyasar och Yilmaz (2012) menade att musikterapi i kombination med bildspråk hade en 

positiv effekt på ångest, illamående och kräkningar hos patienter i samband med 

cytostatikabehandling. Resultaten visade att åtgärden minskade patienternas tillstånd av 

ångest signifikant både innan och under behandling. Likaså reducerades svårighetsgraden och 

varaktigheten av cytostatikarelaterat illamående och kräkningar signifikant. Fem olika 

naturmålningar användes för guidade bildspråk. Innan behandling med cytostatika påbörjades 

fick patienten välja ut den målning som ingav dem mest frid och lugn. Under behandlingen 

fick de lyssna på lugn och mjuk musik samtidigt som de blev ombedda att visualisera sig till 

platsen där målningen avbildats. 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultaten 

Resultaten visade att det fanns omvårdnadsåtgärder som har effekt på olika biverkningar. 

Dock täcker inte dessa omvårdnadsåtgärder upp alla biverkningar som kan förekomma vid 

cytostatikabehandling. Detta då Wallberg (2014) skriver att cytostatika kan ge många olika 

biverkningar och Hellbom och Sjövall (2014)  menar att den individuella variationen av 

biverkningar är stor. Utifrån studiernas resultat har det framkommit att oral kryoterapi var en 

effektiv behandling mot oral mukosit. Omvårdnadsåtgärden resulterade i att varaktigheten och 

uppkomsten av oral mukosit reducerades (Nikoletti et al., 2005; Karagözoğlu & Ulusoy, 

2005). Fleratlet studier visade att då patienten erhölls individuellt anpassad utbildning om 

cytostatikarelaterade biverkningar minskade deras upplevelse av biverkningar och lidande. 

Samtidigt ökade livskvaliteten och det allmänna hälsotillståndet. Även fysiskt och psykiskt 

välbefinnande ökade (Godino et al., 2006; Mollaoglu & Erdogan, 2014; Ream et al., 2006; 

Yeşilbalkan et al., 2009). Uppföljning och möjlighet till symtombehandling via telefon eller 

hembesök av sjuksköterskor kunde resultera i minskade biverkningar (Craven et al., 2013; 

Sikorskii et al., 2007). Sherwood et al. (2007) och Williams & Schreier (2005) kom fram till 
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att kunskap om egenvård och utförande av egenvård minskade patienters upplevelse av 

biverkningar. I motsats till och Sherwood et al. (2007) och Williams & Schreier (2005) 

påvisade Jahn et al. (2009) att egenvård ej var effektivt mot cytostatikainducerat illamående 

och kräkningar. Karagozoglu et al. (2012) kom i sina resultat fram till att omvårdnadsåtgärden 

musikterapi och bildspråk effektivt minskade illamående, kräkningar och ångest. 

 

Resultatdiskussion 

En röd tråd i resultatet är att en majoritet av studierna betonar betydelsen av att utgå från 

patientens unika problem och behov. Vidare visade det övervägande resultatet att patienters 

upplevelser av cytostatikarelaterade biverkningar minskade av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Dessa upptäckter visar att det finns möjlighet att hjälpa denna 

patientgrupp till lindrat lidande. Socialstyrelsen (2005) påvisar att det ingår i sjuksköterskans 

kompetens att uppmärksamma patientens upplevelse av sjukdom samt genom adekvata 

åtgärder lindra lidande så långt det är möjligt något som enligt Björwell och Thorell-Ekstrand 

(2009) kan göras genom god omvårdnad. 

 

Oral kryoterapi 

En biverkning som enligt Kin-Fong Cheng (2007) orsakade både emotionell och funktionell 

nedsatt livskvalitet var oral mukosit. Resultaten från Karagözoğlu och Ulusoy (2005) och 

Nikoletti et al. (2005) visade att oral kryoterapi var en åtgärd som effektivt förebyggde och 

reducerade uppkomst och varaktighet av oral mukosit. Björwell och Thorell-Ekstrand (2009) 

menar att omvårdnadsåtgärder syftar till att främja och förbättra hälsa och välbefinnande samt 

förebygga ohälsa och sjukdom Utifrån resultatet som Karagözoglu och Ulusoy (2005) och 

Nikoletti et al. (2005) påvisade kan oral kryoterapi både främja och förbättra hälsa och 

välbefinnande samt förebygga ohälsa. 

 

Personcentrerad patientutbildning 

Patientutbildning med ett tydligt teoretiskt perspektiv tycks vara betydelsefullt då resultatet 

från flera studier påvisade att individuell patientutbildning minskade patienters upplevelse av 

biverkningar. Genomgående syntes åtgärden reducera fatigue och psykisk påverkan mest 

effektivt. Med minskad fatigue och psykisk påverkan ökade psykologiskt välbefinnande, 

allmänt hälsotillstånd och livskvaliteten ur flera aspekter (Godino et al., 2006; Mollaoglu & 



 

18 
 

Erdogan, 2014; Ream et al., 2006; Yeşilbalkan, Karadakovan & Göker, 2009). En självklar 

del i sjuksköterskans arbete är att informera och göra patienten delaktig i sin egen vård. Vilket 

stöds av Socialstyrelsen (2005) som påvisar att det ingår i sjuksköterskans profession att 

kommunicera med patienten. Socialstyrelsen (2012) skriver att information som ges till 

patienten skall vara individanpassat och anpassas efter varje patients förmåga och 

förutsättning att ta emot den. Genom att individanpassa information och 

kommunikationsmedel ökar patientens kunskap och förutsättning att bli delaktig i den egna 

vården, vilket leder till ett positivt vårdresultat. 

 

Utförande av egenvård kan ha positiv påverkan på hälsa och välbefinnande vilket syntes i 

resultaten av Sherwood et al. (2007) och Williams och Schreier (2005). Med kunskap om 

egenvård och strategier för symtomhantering upplevde patienter ett större inflytande över sin 

egenvård vilket i sin tur minskade symtomen av biverkningar från cytostatika (Sherwood et 

al., 2007; Williams & Schreier, 2005). I motsats till dessa resultat påvisade Jahn et al. (2009) 

att utförandet av egenvård inte alltid är till patientens hjälp. Kunskap om egenvård och 

utförande av egenvård hjälpte inte patienter till symtomlindring. Då resultatet av Jahn et al. 

(2009) visade att utförande av egenvård inte hade någon symtomlindrande effekt bör 

sjuksköterskan ha i åtanke att hälsofrämjande arbete skall ske utifrån varje individs tolkning 

av ohälsa och sjukdom vilket styrks av Svensk sjuksköterskeförening (2010b). Vidare är alla 

individer unika och skall bemötas efter sina egna individuella förutsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010a). Ett av omvårdnadens centrala värden inkluderar respekt för 

människans autonomi. Människan har rätt till självbestämmande och skall ges möjlighet att 

fatta beslut om sin egen livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). Patientens 

autonomi främjas då sjuksköterskan praktiserar personcentrerad vård. Genom personcentrerad 

vård ökar också patientens möjlighet att ansvara över sin egenvård (Hörnsten, 2013). Att 

praktisera egenvård går i linje med Dorothea Orems omvårdnadsmodell. Lindell och Olsson 

(1993) menar att modellen fokuserar på varje individs förmåga att själv utföra egenvård i 

syfte att upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande. För att egenvård skall kunna praktiseras 

krävs en förståelse för dess mål samt färdighet att utföra den. Det ingår i sjuksköterskans 

ansvar att stödja och informera patienten. Utförande av egenvård påverkas av många olika 

faktorer där människans egna förmågor och attityder spelar in. Vidare bör omvårdnad bygga 

på en överrenskommelse mellan patient och sjuksköterska och sjuksköterskan skall ansvara 

för den omvårdnad som individen inte själv kan utföra (Lindell & Olsson, 1993). 
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Automatiserad och sjuksköterske- assisterad symtombehandling 

Resultaten av Craven et al. (2013) och Sikorskii et al. (2007) talade för att patientens behov 

av information och kontakt med sjuksköterska var stort efter behandling med cytostatika. 

Patientens upplevelse av biverkningar minskade av uppföljning och av repetition av redan 

given information. Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det i sjuksköterskans profession att 

genom kommunikation ge patienten stöd och vägledning. Vidare menar Socialstyrelsen 

(2012) att sjuksköterskan skall tillhandahålla patienten information om behandlingar och 

biverkningar och att information även bör lämnas om förebyggande åtgärder och egna insatser 

som kan göras i syfte att nå förväntade resultat. Patienter bör erbjudas olika tillvägagångssätt 

att erhålla information. Sikorskii et al. (2007) menade att automatiserad 

telefonsymtombehandling var patienter behjälplig. Genom att använda sig av telefonens 

knappsats kunde patienter få hjälp med symtomhantering av en interaktiv röst. Detta ligger i 

linje med Socialstyrelsen (2012) som skriver att information och kommunikationsmedel skall 

vara individuellt anpassat och förmedlas med hänsyn till varje patients förmåga och 

förutsättning att ta emot den. Sjuksköterskan bör även ta hänsyn till att sjukdom kan försvåra 

intaget av information (Socialstyrelsen, 2012). Sjuksköterskan bör tänka på att patienter som 

genomgår cytostatikabehandling påverkades kraftigt av detta i sin vardag (Pedersen et al., 

2013; Nizamli et al., 2011) och enligt Myers (2012) och Mitchell (2007) är drabbade av bland 

annat kognitiva förändringar samt ångest och trötthet enligt Sierko et al. (2011) vilket kan 

försvåra förmågan att erhålla information. 

 

Musikterapi, bildspråk och avslappning 

Genom att använda sig av Karagozoglu et al. (2012) omvårdnadsåtgärd musikterapi och 

bildspråk kunde patienter uppleva symtomlindring av illamående och kräkningar. Åtgärden 

reducerade inte bara förekomst och varaktighet av illamående och kräkningar, utan hjälpte 

även patienter till lindrad ångest. Lin et al. (2011) menade att ångest även kunde lindras av 

lugn, mjuk musik tillsammans med guidad verbal avslappning. Svensk sjuksköterskeförening 

(2010a) skriver att målet med omvårdnad är att främja välbefinnande och hälsa samt 

förebygga ohälsa och lindra lidande. Då resultatet av Karagozoglu et al. (2012) och Lin et al. 

(2011) visade att omvårdnadsåtgärderna hade lindrande effekt på både illamående, kräkningar 

och även ångest kan det vara av intresse att utföra dessa i klinisk praxis. Detta även utifrån 

Pedersen et al. (2013) och Nizamli et al. (2011) som menade att illamående och kräkningar 

var en vanlig biverkan som enligt Hilarius et al. (2012) hade en betydande påverkan på 
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patienters dagliga liv, trots intag av olika kombinationer antiemetika. Genom utförande av 

dessa åtgärder torde patienters lidande lindras, att lindra patientens lidande ingår enligt 

Socialstyrelsen (2005) i sjuksköterskans kompetens. 

 

Metoddiskussion 

Vid artikelgranskningen användes kvalitetsmall enligt Willman et al. (2006)  och Forsberg 

och Wengström (2008). Efter genomförd kvalitetsgranskning framkom att poängnivån låg på 

över 70 % på 12 stycken av de sammanlagt 13 inkluderade kvantitativa studierna. Detta 

innebär att resultaten som framkom kan anses vara trovärdiga vilket kan ses som en styrka i 

litteraturöversikten. Studierna var gjorda i Australien, England, Spanien, Taiwan, Turkiet, 

Tyskland och USA vilket innebär ett relativt brett världsomfattande spektrum som inkluderar 

världsdelarna Oceanien, Europa, Asien och Nordamerika. Dock hade en undersökning som 

inkluderat fler länder och fler studier kunnat påvisa ett mer omfattande och djupare resultat än 

vad denna litteraturöversikt gjort samt stärkt validiteten. Artiklar som ej varit gratis och som 

krävt beställning har exkluderats, detta har varit ett medvetet val som kan ha inneburit att 

betydelsefull data har missats vilket kan försvagat resultatet. Detta då Kristensson (2014) 

påvisar att ett djupt och omfångsrikt datamaterial stärker tillförlitligheten. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att databaserna PubMed och Cinahl täcker ett brett spektrum inom 

området omvårdnad. Dock är det möjligt fler betydelsefulla studier hade påträffats och 

därmed gett mer mättnad åt resultatet om ytterligare databaser än PubMed och Cinahl hade 

brukats. Artiklarna analyserades och sammanställdes av en enskild författare, vilket medför 

både fördelar och nackdelar. Nackdelen är att då arbetet endast ses ur författarens perspektiv 

kan det leda till en snäv tankegång. Något som kan undvikas om studierna granskas och 

jämförs mellan flera personer. En fördel är att studierna har granskats på ett enhetligt vis 

utifrån samma tankesätt. För att då säkerhetsställa ett konstant resultat lästes och jämfördes 

studierna resultat upprepade gånger vilket stärker intrabedömarreliabiliteten. Kristensson 

(2014) menar att mätsäkerhet kan bedömas på olika sätt. Genom interbedömarreliabilitet utför 

olika personer samma mätning varpå deras resultat jämförs. Då intrabedömarreliabilitet utförs 

genomför en person samma mätning upprepade gånger varpå resultaten sedan jämförs. 

 

Slutsatser 

Litteraturöversiktens resultat påvisar att sjuksköterskan har goda möjligheter att hjälpa 

patienter till minskad upplevelse av cytostatikarelaterade biverkningar. Det framkom att 
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patienter har ett stort behov av information om sjukdom och behandling och att upplevelsen 

av biverkningar minskade vid individanpassad vård. För att öka förutsättningarna för lindrat 

lidande hos denna patientgrupp bör sjuksköterskan arbeta individanpassat och verka för 

patientens delaktighet i sin egen vård. Vidare ökar ett personcentrerat arbetssätt möjligheten 

att uppmärksamma och tillgodose patientens alla behov. Detta är av vikt ur hänseende då 

cytostatikarelaterade biverkningar påverkar många dimensioner hos patienten. 

 

Cancer är en sjukdom som fortsätter att öka i hela världen. Då behandling ofta sker med 

cytostatika kommer problemet med biverkningar således att kvarstå och resultera i stort 

lidande för patienterna. Även då resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskan har 

möjligheter att lindra symtom från biverkningar framkom också att många biverkningar är 

fortsatt svåra att hantera och lindra såsom fatigue, illamående och kräkningar. Endast fyra 

stycken av de studier som ingår i resultatet är utförda under de senaste fem åren. Resultatet 

påvisade att ny kunskap inom området är önskvärt då sjuksköterskan är i behov av nya 

omvårdnadsstrategier för att kunna hjälpa denna patientgrupp till lindrat lidande. Under 

datainsamlingen påträffades endast kvantitativa studier. För att få en mer djup och personlig 

bild av patientens upplevelse är även kvalitativa studier önskvärda. Ytterligare forskning kan 

förhoppningsvis resultera i ökad hälsa och livskvalitet hos denna patientgrupp. 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 
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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?   
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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?   
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24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
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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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Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Craven, O., Hughes, 

C. A., Burton, A., 

Saunders, M. P., &  

Molassiotis, A.  

(2013). England. 

 

Is a nurse-led 

telephone intervention 

a viable alternative 

to nurse-led home 

care and standard care 

for patients 

receiving oral 

capecitabine? Results 

from a large 

prospective audit in 

patients with 

colorectal cancer. 

explored the 

usefulness of a nurse-

led telephone 

intervention for 

supporting cancer 

patients treated with 

Capecitabine, 

comparing historical 

findings from a 

randomised trial 

evaluating a home-

based intervention 

over 

standard care with a 

modified nurse-led 

telephone follow-up 

intervention. 

Kvantitativ 

prospektiv 

granskning. 

n=298 

 

n=83  

(historical data) 

 

n= 81  

(historical data) 

Findings suggested 

that nurse-led 

telephone follow-up 

can potentially lead to 

reduced toxicity when 

compared with 

standard care, and that 

it has a similar impact 

on the management of 

some 

symptoms when 

compared with home 

care although it was 

not as effective as the 

home care 

intervention for other 

toxicities. 

Medel 

79 % 

Godino, C., Jodar, L., 

Duran, A., Martineza, 

I., & Schiaffinob, A. 

(2006). Spanien. 

 

Nursing education as 

an intervention to 

decrease 

fatigue perception in 

oncology patients. 

The aim of the study 

was to determine 

whether 

nursing education 

decreases the 

perception of 

fatigue in patients 

with colon or gastric 

cancer 

diagnosis. 

Kvantitativ 

experimentell 

randomiserad. 

 

n=20 After the nursing 

intervention there was 

a decrease in the level 

of fatigue in the 

experimental group, 

whereas the group of 

patients that did not 

receive this 

intervention showed 

an increase in fatigue 

level along the 

treatment. 

Hög 

90 % 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Jahn, P., Renz, P., 

Stukenkemper, J., 

Book, K., Kuss, O., 

Jordan, K., … 

Landenberger, M. 

(2009). Tyskland. 

Reduction of 

chemotherapy-

induced anorexia, 

nausea, 

and emesis through a 

structured nursing 

intervention: 

a cluster-randomized 

multicenter trial. 

The purpose of this 

present study was to 

evaluate 

Self-care 

Improvement through 

Oncology Nursing 

(SCION) 

program to reduce 

distressing anorexia, 

nausea, and emesis 

(ANE) in cancer 

patients undergoing 

chemotherapy. 

Kvantitativ 

kluster-randomiserad 

multicenterstudie. 

n=208 The SCION program 

did not result in a 

significant difference 

in the incidence of 

ANE symptoms 

as compared to 

standard care. 

Hög 

93 % 

Karagözoğlu, S., & 

Ulosoy, M. F. (2005). 

Turkiet. 

Chemotherapy: the 

effect of oral 

cryotherapy on the 

development 

of mucositis. 

The aim of the study 

is to investigate the 

effect of oral 

cryotherapy 

on the development of 

chemotherapy-

induced mucositis in 

patients 

administered 

combined 

chemotherapy. 

Kvantitativ 

Experiment- 

och 

Kontrollgrupp. 

n=60 Patient-Judged 

Mucositis: 36.7% in 

study group and 

90.0% in control 

group. Physician-

Judged Mucositis 

10.0% in the study 

group and 50.0% in 

the control group. 

Oral pH values 

decreased. 

Medel 

79 % 

Karagozoglu, S., 

Tekyasar, F., & 

Yilmaz, F. A. (2012). 

Turkiet. 

Effects of music 

therapy and guided 

visual imagery on 

chemotherapy-

induced anxiety and 

nausea–vomiting. 

The present study was 

carried out to 

investigate the effects 

of music therapy and 

visual imagery on 

chemotherapyinduced 

anxiety and nausea 

and vomiting. 

Kvantitativ 

Tvärsnitt 

experimentell. 

n=40 Music therapy and 

visual imagery 

reduced the severity 

and duration of 

chemotherapy-

induced nausea and 

vomiting 

significantly. 

Hög 

83 % 
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Lin, M.-F., Hsieh, Y.-

J., Hsu, Y.-Y., Fetzer, 

S., & Hsu, M.-C. 

(2011). Taiwan. 

A randomised 

controlled trial of the 

effect of music 

therapy and verbal 

relaxation on 

chemotherapy-

induced anxiety. 

To determine the 

effect of music 

therapy and verbal 

relaxation on state 

anxiety and anxiety-

induced physiological 

manifestations among 

patients with cancer 

before and after 

chemotherapy. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

n=98 Both music and 

verbal relaxation 

therapy are effective 

in reducing 

chemotherapy-

induced anxiety. 

Hög 

90 % 

Mollaoglu, M., & 

Erdogan, G.  

(2014). Turkiet. 

 Effect on symptom 

control of structured 

information given to 

patients receiving 

chemotherapy. 

The study was 

conducted with the 

purpose of examining 

the effect of planned 

education given to 

patients receiving 

chemotherapy on their 

symptom control. 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentell. 

n=120 Statistically 

significant decreases 

in the frequencies of 

ceveral symptoms 

 Also, there were 

statistically 

significant decreases 

in the severity of 11 

symptoms and on the 

discomfort levels of 

nine symptoms. 

Medel 

79 % 

Nikoletti, S., Hyde, 

S., Shaw, T., Myers, 

H., & Kristjanson, L. 

J. (2005). Australien. 

Comparison of plain 

ice and flavoured ice 

for preventing oral 

mucositis 

associated with the 

use of 5 fluorouraci. 

The study aimed to 

compare the use of 

plain ice, flavoured 

ice and standard care, 

to evaluate the effect 

on mucositis and to 

determine patients’ 

perceptions of the two 

forms of oral 

cryotherapy. 

Kvantitativ 

randomiserad, 

kontrollerad, tvärsnitt. 

n=67 Findings revealed that 

when participants 

used standard care 

alone, they were 

significantly more 

likely to experience 

symptoms of 

mucositis 

than when they used 

either plain or 

flavoured ice. 

Medel 

66 % 
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Bilaga 3. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Ream, E., Richardson, 

A., & Alexander-

Dann, C. (2006). 

England. 

Supportive 

Intervention for 

Fatigue 

in Patients 

Undergoing 

Chemotherapy: 

A Randomized 

Controlled Trial. 

This study entailed 

evaluation of a one-

toone, 

in person, 

intervention that 

aimed to educate 

and support patients 

in initiating selfcare 

measures for 

managing fatigue 

during 

chemotherapy. 

. 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

n=103 The interventiongroup 

reported significantly 

less fatigue, lower 

associated distress, 

less impact of fatigue 

on valued pastimes 

than the control 

group. They reported 

significantly less 

anxiety, depression 

and displayed 

more adaptive coping. 

Hög 

90 % 

Sherwood, P., Given, 

B. A., Given, C. W., 

Champion, V. L., 

Doorenbos, A. Z., 

Azzouz, F., … 

Monahan, P. O. 

(2007). USA. 

A Cognitive 

Behavioral 

Intervention for 

Symptom 

Management in 

Patients With 

Advanced Cancer. 

To evaluate the 

effectiveness of a 

cognitive behavioral 

intervention in 

decreasing symptom 

severity in patients 

with advanced cancer 

undergoing 

chemotherapy. 

Kvantitativ 

Prospektiv, 

randomiserad klinisk 

studie baserad på 

kognitiv 

beteendeteori. 

n=124 The experimental 

group and those with 

lower symptom 

severity at baseline 

had significantly 

lower symptom 

severity at 10 and 20 

weeks; the 

experimental 

difference at 20 

weeks occurred 

primarily in those 60 

years of age and 

younger. 

Hög 

83 % 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Sikorskii, A., Given, 

C. W., Given, B. A., 

Sangchoon, J., 

Decker, V., Decker, 

D., … McCorkle, R. 

(2007). USA. 

Symptom 

Management for 

Cancer Patients: 

A Trial Comparing 

Two Multimodal 

Interventions. 

The trial sought to 

compare the impact of 

a six contact, eight-

week ATSM 

intervention 

delivered via an 

automated system, 

with an NASM 

protocol delivered by 

nurses, on reducing 

patient reports of 

severity of 17 

symptoms. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

Kontrollerad. 

n=435 The results suggest 

that both NASM 

and ATSM achieved a 

clinically significant 

reduction in symptom 

severity. 

Medel 

76 % 

Williams, S. A. 

(2005). USA. 

 

The role of education 

in managing fatigue, 

anxiety, and sleep 

disorders in 

women undergoing 

chemotherapy for 

breast cancer. 

This study examined 

the effect of 

informational 

audiotapes on 

patients’ self-care 

behaviors (SCBs) to 

manage 

chemotherapy side 

effects of fatigue, 

anxiety, and sleep 

disturbance. 

Kvantitativ 

strukturerade 

bandinspelade 

utbildnings 

insatser. 

n=71 

 

Women who received 

education 

demonstrated 

more SCBs, a wider 

range of SCBs, 

increased use of SCBs 

over time, and less 

anxiety. 

Medel 

69 % 

Yeşilbalkan, Ö. U., 

Karadakovan, A., & 

Göker, E. (2009). 

Turkiet. 

The Effectiveness of 

Nursing Education 

as an Intervention to 

Decrease Fatigue 

in Turkish Patients 

Receiving 

Chemotherapy. 

To determine whether 

a nurse-led 

educational 

intervention 

decreased the 

perception of fatigue 

in patients diagnosed 

with cancers. 

 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentell, 

beskrivande. 

n=35 Patients’ mean fatigue 

scores showed a 

statistically 

significant decrease 

and their EORTC 

QLQC-30 scores were 

better at T1 and T2 

compared with 

baseline. 

Hög 

83 % 

 


