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Sammanfattning:  Det är få sjukdomar som har lika stor inverkan på en människa 

som drabbats som just cancer. Varje år ökar antalet drabbade och 
cirka var tredje människa kommer att drabbas av cancer och cirka 
80 % av dessa kommer att behandlas med cytostatika. Eftersom 
många av dessa behandlingar sker på mottagningar kommer 
sjuksköterskor i alla vårdformer att möta denna form av patienter. 
Då är det viktigt att veta vilken omvårdnad som denna specifika 
patientgrupp behöver och upplever att de får. Syftet med denna 
litteraturstudie var att belysa faktorer av betydelse för omvårdnad 
vid pågående cytostatikabehandling hos patienter med 
cancerdiagnos. Insamling av data skedde genom bearbetning av 22 
vetenskapliga artiklar av antingen kvalitativa eller kvantitativ 
metod. I resultatet framkom två kategorier, Patienters upplevelser 
samt Patienters delaktighet och behov av stöd. I resultatet 
framkom att patienter upplevde sina psykiska besvär som mest 
påtagliga och svårast att på egen hand kontrollera. Det är här som 
patienter främst vill och behöver sjuksköterskans hjälp. Detta kan 
uppfyllas ifall sjuksköterskan ser sina patienter utifrån en 
helhetssyn och utifrån att stödja patienternas egna resurser och 
göra dem delaktiga i vården, vilket borde genomsyra både den 
kliniska omvårdnaden och sjuksköterskeutbildningen. Vidare 
forskning krävs inom ämnet främst inom de existentiella behoven 
som patienter har.      
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Abstract:   There are few diseases that have a bigger impact on the human 

being than cancer. Each year the number of victims increase and 
today about every third person has or will develop cancer and 
about 80% of these will be treated with chemotherapy. Since a 
great deal of this treatment is done in clinics, all nurses face 
patients affected by this ruthless disease. It is important to know 
what form of nursing this particular group of patients is in need of. 
The purpose of this literature study was to examine the factors 
relevant to the nursing of a cancer patient with ongoing 
chemotherapy. The collection of data was done by processing 22 
scientific papers of either qualitative or quantitative methods. The 
results revealed two main categories, Patients´ experience and 
Patients´ participation and need of support . The result showed 
clearly that patients experienced their psychological problems as 
most significant and the most difficult to independently verify. It is 
here that the patients want and need nursing assistance. This can 
be achieved if the nurse sees the patients from a holistic 
perspective, which should embrace both nursing in practice as well 
as nursing education. Further research is needed in this subject 
especially about the existential needs that patients have.     
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Inledning  
Cancersjukdomar har under de senaste åren utvecklats till ett av de största hälsoproblemen 
världen över och skördar över 6 miljoner människoliv varje år. I Sverige rapporteras omkring 
55 000 nya insjuknanden årligen vilket innebär att nästan var tredje person i Sverige någon 
gång drabbas av cancer (Cancerfonden, 2012). Det är få sjukdomar i vårt samhälle som har 
lika stor inverkan på människan som drabbats just som cancer (Socialstyrelsen & 
Cancerfonden, 2009). En person som får besked om diagnosen cancer kan komma att förändra 
sin syn på livet och framtiden (Fujimori et. al., 2005). Det är inte enbart den drabbades 
livsvärld som påverkas utan även de närståendes livsvärld förändras (Cancerfonden, 2012).  
 
Framsteg inom vetenskap och forskning har gjort det möjligt att behandla och bota allt flera 
cancersjukdomar. Prognosen varierar och behandlingarna kan också se olika ut (Thomsen, 
Rydahl-Hansen & Wagner, 2010). Vilken typ av behandling som patienten bör få beror på 
vilken tumörsjukdom, lokalisation och om spridning skett. Den vanligaste behandlingen är 
cytostatika som ca 80 procent av alla drabbade behandlas med (Socialstyrelsen & 
Cancerfonden, 2009). Att behandla symptom och biverkningar hos en patient med diagnosen 
cancer som genomgår cytostatikabehandling är en viktig del av sjuksköterskans arbete 
(Thomsen et. al., 2010). Eftersom cytostatika även angriper de friska cellerna i kroppen kan 
dessa läkemedel ha en mängd olika bivekningar och det är viktigt som sjusköterska att ha 
kännedom om dessa samt att observera patienter noggrant med detta i åtanke (Hassan & 
Ljungman, 2003). Patienter drabbas ofta av flera biverkningar samtidigt och om dessa inte blir 
uppmärksammade och åtgärdade kan det leda till att livskvaliten blir hotad eller att 
behandlingen blir tvungen att avbrytas (Kim, Dodd, Aouizerat, Jahan & Miaskowski, 2009).    

Enligt International Council of Nurses [ICN] (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) har 
sjuksköterskan fyra grundläggande arbetsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan skall arbeta för att planera omvårdnaden 
utifrån vad patientens syn på vården är (Fujimori et. al., 2005). Sjuksköterskan skall enligt 
Eriksson (1997) fokusera på patienten som en helhet och inte enbart fokusera på det sjuka för 
att såväl de psykiska, fysiska och existentiella behoven skall bli tillgodosedda.  
    
Sjuksköterskor som arbetar inom cancervård uppger att de inte har tillräckligt med kunskap 
och erfarenhet för att bedriva den omvårdnad som denna patientgrupp kräver (SBU, 2001). 
Många av de patienter som behandlas med cytostatika får behandlingen på en mottagning 
(Miller & Kearney, 2004). Detta medför att en stor andel av dessa patienter mestadels 
kommer att vistas i hemmet och därifrån uppsöka sjukvård i olika former beroende på 
sjukdomsutvecklingen, därför kommer sjuksköterskor inom olika vårdinstanser att komma i 
kontakt med dessa patienter (ibid.).   

Bakgrund  

Omvårdnad med ett helhetsperspektiv 

Begreppet omvårdnad beskrivs i Svenska Akademins ordbok (2009) som att vårda någon 
kroppsligt under en längre tid (s. 2215). Besläktade ord till omvårdnad är skötsel, vård och 
vårdnad. Enligt Eriksson (1992) är målet med omvårdnad att ingjuta optimal hälsa hos 
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människan som vårdas. Den humanistiska vården grundar sig på respekt och vördnad inför 
den unika människan och det är utifrån detta som omvårdnaden bör grundas (Eriksson, 1997).  
Hälsa är inte absolut, det är ett tillstånd och är som helhet unik för varje enskild individ och 
uppkomst av sjukdom behöver inte innebära saknad av hälsa. Människor kan uppleva hälsa 
trots sjukdom genom att få sina grundläggande psykiska, fysiska och existentiella behov 
uppfyllda (Eriksson, 1992). Upplevelsen av hälsa är starkt förknippat med individens situation 
och kan genom detta ändras från stund till stund (ibid.). För att som sjuksköterska kunna 
arbeta hälsofrämjande och skapa en miljö där patienten kan uppleva hälsa bör ett samspel 
mellan patient och sjuksköterska vara centralt och åtgärder som sker bör bestämmas utifrån 
patientens behov av vård (Eriksson, 1997). Allt detta bygger på att sjuksköterskan ser 
människan utifrån en helhetsbild, att hon möter patienten som en hel människa av kropp, själ 
och ande (Eriksson, 1992). Genom att ha en helhetsyn kan alla aspekter av människans behov 
tillgodoses oberoende av de aktuella sjukdomar eller de hälsohinder som finns. Enligt SSF 
(2007) ska sjuksköterskan genom sitt vårdarbete skapa en miljö där människans rättigheter, 
sedvänjor, värderingar, trosuppfattning, familj samt samhälle respekteras. Sjuksköterskan har 
samtidigt ett ansvar att låta patienten vara autonom så långt som möjligt (ibid.).  

Omvårdnad kan också beskrivas som att hjälpa människor genom sin sjukdom (Almås, 
Stubbherud & Grønseth, 2011). SSF (2010) beskriver att personcentrerad vård innebär att 
sjuksköterskor arbetar med en helhetssyn på personen som drabbats och inte i första hand 
betraktar personen som en patient. Detta innebär att respektera personens upplevelse av 
sjukdom, vad hälsa innebär för just denna specifika person i detta sammanhang samt 
förståelsen av att patientens egen syn är lika viktig som den medicinska vilken sjuksköterskan 
grundar sitt arbete i (ibid.). Detta kan sjuksköterskan göra genom att stödja upplevselsen av, 
reaktionerna på och erfarenheterna av människans sjukdom samt lidande, tillgodose de 
grundläggande behoven och stärka människans resurser (Almås et al., 2011). 

Information som ett verktyg för delaktighet 

Delaktighet definieras av SSF (2008) som att människan skall ingå i ett socialt sammanhang 
samt vara involverad i de beslut som tas angående sitt eget liv. För att kunna bedriva god 
hälsofrämjande omvårdnad krävs det att sjuksköterskor kan informera sina patienter och göra 
dem delaktiga i vården. För att en patient ska kunna vara delaktig i sin vård krävs det att 
patienten känner tilltro till sjuksköterskan, upplever kontroll och förståelse av sin situation. 
Patienten måste respekteras som person och ges utrymme att vara aktiv i planeringen av 
vården. Detta görs bäst av sjuksköterskan genom att inbjuda till en god dialog och dela med 
sig av sin kunskap om hur patienten kan använda sina egna hälsofrämjande resurser för att 
uppnå bättre livskvalitet (ibid.).  

För patienten är kommunikationen med sjuksköterskan en viktig del i vårdandet (Uitterhoeve, 
Bensing, Grol, Demulder & Van Achterberg, 2010). I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 
1982:763) fastställs i § 2b att patienten har rätt att få informationen anpassad till sin nivå. 
Informationen skall vara uttömmande och lätt tillgänglig. Det räcker inte bara med muntlig 
information utan patienten måste även få skriftlig information då frågor alltid uppkommer i 
efterhand. Informationen skall vara anpassad efter patientens hälsotillstånd. Den ska även ta 
upp de metoder för undersökning, vård och behandlingar som finns. Patienten har även rätt att 
själv välja vårdgivare och utförare (SFS, 1982:763, 2§). Miller och Kearney (2004) såg också 
att det är viktigt att patienten fått korrekt och konsekvent information om egenvård för att 
kunna hantera sin sjukdom samt eventuella biverkningar i hemmet. Enligt SSF (2007) är det 
sjuksköterkans ansvar att se till att den enskilda människan ges information samt 
förutsättningarna att förstå den. Det är också av vikt att patienter får utrymme att ställa frågor 
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samt att ge sitt samtycke till vård och behandling. Tillfredställande information bidrar till att 
patienten känner sig mer involverad i sitt sjukdomsförlopp (SSF, 2007). Att kunna ge 
information till en patient innefattar enligt Eriksson (1997) att patienten är delaktig genom att 
låta patienten vara med och närvara som en grund i omvårdnaden. En människa kan vara 
delaktig på olika sätt, antingen genom tankar, känslor och upplevelse eller genom konkreta 
processer såsom praktisk arbete (Eriksson, 1992).  

Livskris som en reaktion på sjukdomsbesked 

Enligt Cullberg (2006) kan inneliggande patienter på ett sjukhus under längre eller kortare tid 
uppleva en grad av integritetskränkning och uppgivandet av den egna autonomin vilket för 
många patienter leder till en livskris. En psykisk kris innebär upplevelse av övergivenhet, 
självförkastelse eller kaos. Detta är vanliga känslor att ställas inför när en människa får 
beskedet om sjukdom. En krisupplevelse kan vara mer eller mindre stark och påverka 
personer i olika utsträckning. Cullberg (2006) menar att alla människor som befinner sig i en 
kris kommer att gå igenom fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Dessa faser har alla sina karaktäristiska drag och terapeutiska problem 
och åtgärder bör planeras och utföras utifrån detta (ibid.).  

Enligt Thomsen et. al., (2010) kan känslor som skräck, förlamning eller bedövning infinna sig 
och kvarstanna allt ifrån timmar till flera veckor vid besked om en cancer diagnos. Plötsligt 
står personen inför en livsomställning som inte går att påverka, det första som personen måste 
konfronteras med är det personliga kaos som infinner sig. Hur detta besked tas emot är 
individuellt, de flesta accepterar efter ett tag sin sjukdom och anpassar sig efter den nya 
omställningen medan andra vägrar att acceptera det och lever i förnekelse. Personer som får 
diagnosen cancer kan uppleva att de tappar hoppet och kontrollen över sina liv och att 
livskvaliten försämras betydligt (ibid.).  

Cancer påverkar inte enbart personen som drabbats utan även hela familjen (Ekholm, 
Grönberg, Börjeson & Berterö, 2013). World Health Organisation [WHO] (2002) förtydligar 
att det är sjukvårdens, och genom detta även sjuksköterskans ansvar att hjälpa och stötta inte 
bara patienten som drabbats av cancer utan även närstående att acceptera och bearbeta 
beskedet om sjukdom. Enligt Ekholm et al., (2013) beskrivs närstående som de eller den 
person som står närmast patienten. I många fall tar de närstående det lika hårt som patienten 
eftersom livsomställningen blir lika tydlig för dem. Många närstående vill involveras i 
sjukdomsförloppet, dels för att de känner patienten bäst och kan bidra med nödvändig 
information till vårdpersonalen och dels för att upprätthålla ett socialt nätverk runt patienten 
(ibid.). SSF (2008) belyser också att skapandet av en icke-hierarkisk relation mellan 
sjuksköterskan och de närstående bidrar till att dessa kan dela med sig av sina kunskaper och 
styrkor, vilket då kan leda till ökad hälsa hos patienten. Närstående kan också vara ett stort 
psykiskt stöd för patienten när det gäller att orientera sig i tillvaron och göra det bästa av 
situationen (Ekholm et al., 2013).  Nya prioriteringar i livet uppkommer vilket medför att 
närstående och patienten kommer att värdera saker annorlunda nu än innan. Det kan även vara 
en stor påfrestning för de närstående eftersom patienten i många fall genomgår en stor 
förändring under sjukdomsförloppet vilket kan medföra att temperamentet kan förändras på 
grund av den psykiska påfrestningen som sjukdomen för med sig (ibid.).  

Det som ofta upplevs värst är att förlora autonomin och vara tvungen att förlita sig på andra 
(Thomsen et al., 2010). Cancersjuka patienter oroar sig också mycket över sina anhöriga och 
denna oro kan leda till stort lidande för patienten. Thomsen et. al. (2010) menar att det är 
viktigt för patienten att finna meningen i den nya livsmiljön. Att finna denna mening kan 
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göras på olika sätt, så som med hjälp av familj eller kanske religion. Ett sätt att hjälpa 
patienten att nå acceptans för sin situation och sitt liv är genom att bygga upp förutsättningar 
för glädje och tillfredställelse. Detta kan minska sårbarheten för lidande (ibid.).  

Cytostatikabehandlingens inverkan  

Patienter behöver omvårdnad och omsorg för att känna sig sedda och känna tilltro till 
sjukvården och cytostatikabehandlingen. Det krävs kunskap hos sjuksköterskan inte bara om 
de psykosociala aspekterna utan även om de biologiska och fysiologiska delarna för 
patientens omvårdnad (Hassan & Ljungman, 2003). Den eftersträvande effekten av 
cytostatika är att utrota alla cancerceller som existerar och eftersom de normala cellerna inte 
skiljer sig nämnvärt ifrån cancercellers finns risken att en mängd olika biverkningar 
uppkommer (Miller & Kearney, 2004).  Hur biverkningarna hanteras kommer att spela en stor 
roll för hur sjukdomen kommer att upplevas och fortskrida (Griffiths, Richardsson & 
Blackwell, 2012). Målet för omvårdnaden av patienter som genomgår cytostatikabehandling 
bör vara att förebygga och minimera risken för biverkningar. Innan behandling påbörjas är det 
därför viktigt att patienten fått information om vad den kan medföra samt hur biverkningarna 
kan förebyggas eller lindras (Hassan & Ljungman, 2003).  

Målet med cytostatikabehandling kan vara antingen kurativt eller palliativt och det är detta 
som styr hur mycket biverkningar som är villiga att accepteras (SBU, 2001). Vid 
cytostatikabehandling i kurativt syfte är biverkningar i större grad accepterade eftersom det då 
finns hopp om bot och tillfrisknande (Hassan & Ljungman, 2003). Enligt Thomsen et al. 
(2010) framkommer det dock att många sjuksköterskor har bristande kunskap och erfarenhet 
om dessa symtom. Detta medför att patienter får svårt att hantera sin sjukdom då de inte får 
tillräckligt med information (ibid.). I och med att behandlingen ofta sker på mottagningar 
vistas patienterna mestadels i hemmet och då blir det mest förekommande att biverkningarna 
uppkommer där. 

Biverkningar av cytostatika kan bero på grundsjukdomen, individuella känsligheter, 
cytostatika sort eller dosen som ges (Hassan & Ljungman, 2003). Många av de biverkningar 
som uppstår beror även på att kroppens skyddsfunktioner drar igång, illamående och 
kräkningar är ett exempel på detta. Faktorer som spelar in i själva behandlingen av 
biverkningar är patientens ålder, sjukdomens utbredning, patientens tillstånd, tidigare 
cytostatikabehandlingar, familjesituation samt vilken behandling som ges (ibid.). Enligt 
Thomsen et al. (2010) skall vikt läggs vid att tala om för patienten att denne ska säga ifrån i 
tid om symtom på biverkningar uppkommer för att tidigt kunna sätta in åtgärder, det är även 
viktigt att patienten har fått verktyg att själv kunna åtgärda de olika biverkningar som 
kommer.  

Att kunna kommunicera och tillhandahålla korrekt information och skickligt kunna informera 
har stor betydelse för hur patienten kommer att uppleva sjukdomsförloppet. Känslan av 
välbefinnande och förmåga att kunna utföra normala aktiviteter hotas i och med sjukdomen 
och dess toxiska behandling och något som sätter kvaliteten på den vård som sjuksköterskan 
ger är hur snabbt hon identifierar patienternas behov (Griffiths et al., 2012). Behandling av 
cancer med cytostatika kräver att sjuksköterskan är observant på de biverkningar som kan 
uppkomma samt ser skillnad mellan vad som är symtom på själva sjukdomen och vad som är 
biverkningar av behandlingen (Miller & Kearney, 2004; SBU, 2001).  
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Problemformulering 

Varje år ökar antalet människor som drabbas av cancersjukdom och som genomgår 
cytostatikabehandling. Cancerdiagnosen i sig är hotfull och att dessutom 
cytostatikabehandlingen i många fall är lika påfrestande kan leda till en stor livsomställning 
med någon form av livskris för personen som drabbats samt de närstående. För att kunna ge 
god omvårdnad behöver sjuksköterskor ha god kunskap och erfarenhet av både sjukdom och 
behandling vilket anses vara bristfälligt hos många. Eftersom cytostatikabehandling oftast ges 
på mottagningar innebär detta att sjuksköterskor i alla vårdformer kommer i kontakt med 
dessa patienter. Därför behöver alla sjuksköterskor ha goda kunskaper om ämnet för att kunna 
stödja patienterna på rätt sätt.   

Syfte  
Syftet var att belysa faktorer av betydelse för omvårdnad vid pågående cytostatikabehandling 
hos patienter med cancerdiagnos.  

Metod 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell. 
Datainsamling 

För att kunna få en översikt över ämnet gjordes sökningar efter artiklar i flera olika databaser. 
Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades och kvalitetsgranskades enligt 
Olsson och Sörensen (2011) bedömningsmall för respektive forskningsmetod. 
Inklusionskriterierna till litteraturstudien var att deltagarna i artiklarna skulle vara över 18 år, 
ha någon form av cancerdiagnos och pågående cytostatikabehandling i kurativt syfte. 
Exklusionskriterierna var artiklar med inriktning på palliativ vård, administrering av 
läkemedlet samt säkerhet vid administrering. Samtliga artiklar skulle vara publicerade de 
senaste fem åren, vara skrivna på engelska och vara refereegranskade originalartiklar. För att 
hitta studier relevanta för syftet användes databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMed 
med sökord enligt tabell 1.  

Tabell 1. Sökordsöversikt. 

Sökord CINAHL Subject 
heading list 
 

PsycINFO 
Thesaurus 

PubMed 
MeSH-term 
 

Omvårdnad Nursing/NU 
(Headings) 
 

All nursing (Thesaurus) Nursing Care [MeSH 
Major Topic] 

Cancer Cancer (Fritext) All cancer Chemotherapy 
(Thesaurus) 

Neoplasms [MeSH Major 
Topic] 
 

Cytostatikabehandling Chemotherapy Cancer 
(Headings)  

All cancer Chemotherapy 
(Thesaurus) 

Chemotherapy  (Fritext)  
 

Barn - Children (Advanced) - 
Palliativ vård  - All (palliative care) 

(Thesaurus) 
- 
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Innan första sökningen genomfördes gjordes en del osystematiska sökningar för att få en 
övergripande bild av det forskningsmaterial som förekom. Cinahl var den första databasen 
som användes eftersom den är omvårdnadsinriktad. Här gjordes två olika sökningar, den ena 
med Headings och den andra med fritext (tabell 1). PsycINFO användes som andra databas. 
Här söktes artiklar genom en avancerad sökning med sökord via thesaurus (tabell 1). I denna 
sökning begränsades åldern på deltagarna till: Adulthood, Aged, Middle age, Thirties och 
Aged. PubMed användes som den sista databasen eftersom det vid en bredare sökning 
framkom väldigt många träffar och vid mer avgränsade sökningar blev de för få. Genom att 
använda MeSH termerna Neoplasms och Nursing Care som Major topic tillsammans och 
kombinerat med ordet Chemotherapy i fritext blev sökningen mer hanterbar.  

Genom att sökningar skedde i olika databaser med relativt lika sökord förekom det att studier 
uppkom vid flera sökningar. I den systematiska sökningen uppmärksammades att alla titlar på 
artiklar inte återspeglade innehållet i abstractet. Därför gjordes en grundlig första genomgång 
av titlarna på alla artiklar i samtliga databaser. Vid osäkerhet på titel och dess relevans till 
studien inkluderades artikeln för att inte missa artiklar då titlarna kunde vara missvisande. Av 
dessa 554 artiklar som framkom genom sökningarna kvarstod efter första granskningen 97 
artiklar vars abstract lästes igenom. Efter genomläsning inkluderades 48 artiklar i det första 
urvalet och samtliga lästes igenom och bearbetades genom att de granskades utifrån 
relevansen till syftet för denna uppsats. Kvalitetsgranskning enligt Olsson och Sörensen 
(2011) utfördes. I bedömningsmallen graderades artiklarnas kvalitet som hög (grad 1), medel 
(grad 2) eller låg (grad 3) utifrån poängsättning där varje fråga som besvarades gav mellan 0 
till 3 poäng. För att en artikel skulle bedömas ha hög kvalitet behövdes 80% av poängen, för 
medel 70% och låg kvalitet hade 60% eller lägre. Den maximala poängen för kvantitativa 
studier var 47 poäng och för kvalitativa studier 48 poäng. Efter denna bearbetning utgjorde 22 
artiklar det slutliga underlaget varav 11 artiklar var kvalitativa och 11 kvantitativa. 

Databearbetning 

Samtliga artiklar som inkluderades lästes igenom och anteckningar fördes där syfte, metod, 
resultat samt slutsats skrevs ner för att få en överblick av artiklarna. Efter att artiklarna valts ut 
lästes alla igenom individuellt, sedan diskuterades artiklarna gemensamt. Samtliga artiklar 
fördes in i en artikelöversikt (bilaga B1-7 – C1-8) för att sedan gemensamt läsas igenom igen 
med extra fokus på resultatet. Vid denna genomgång av artiklarna lades vikt vid att upptäcka 
likheter och skillnader i resultaten vilket sedan fördes samman. Till en början framkom en rad 
olika kategorier. De kategorier som liknade varandra slogs ihop och de två  nyckelbegreppen 
som framkom var patientens upplevelser och patienters delaktighet och behov av stöd.  
Patienters upplevelse av sin livssituation, delaktighet och stöd valdes att färgkodas för att 
underlätta införandet av resultatet.  Efter att färgkodning gjorts lästes samtliga artiklar igen för 
att försäkra att fakta relevant till litteraturstudien inte hade gått förlorad. Färgkoderna fördes 
sedan samman så att resultatet från de artiklar som hade liknade slutsatser skrevs ihop och 
artiklar med olika slutsatser ställdes mot varandra. Resultatet till litteraturstudien 
sammanställdes och artiklarna lästes sedan igenom en sista gång gemensamt.  
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Resultat 

Patienters upplevelser  

Att få besked om diagnosen cancer medförde för de flesta patienter en djup rädsla och gjorde 
så att deras livsvärld föll samman, vilket ökade deras behov av omvårdnad (Mattioli, Repinski 
& Chappy 2008; Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). Många patienter upplevde att 
förändringar angående deras livsstil krävdes för att kunna leva med cancersjukdomen och 
cytostatikabehandlingen (Mattioli et al., 2008; Omran, Saeed & Simpson, 2011). Patienterna 
upplevde att de hade svårt att inse de förändringar som skedde i deras egna känslor: svaghet 
att uppfatta den nya verkligheten, svagheter att bibehålla deras emotionella stabilitet, vilja att 
kämpa samt acceptans av sjukdomen (Nizamli et. al., 2011). Nya prioriteringar gjordes i livet 
och framtidsplaner samt målsättningar i livet förändrades (Mattioli et al., 2008; Nizamli et al., 
2011). Upplevelsen för patienten kunde vara väldigt jobbigt och påfrestande då 
cytostatikabehandling kunde pågå under en längre tid och många kunde känna att det var svårt 
att upprätthålla hoppet om framtiden när de inte såg något direkt slut på behandlingen eller 
sjukdomen (Omran et al., 2011). Att ha förtroende för att behandlingen skulle fungera gav 
patienterna en högre livskvalitet och gjorde det även möjligt för dem att känna hopp om 
framtiden (Fontes & Alvim, 2008). Det framkom att patienters upplevelser av hopp inbjöd till 
en bättre social samvaro, känsla av frihet och ökad tillit till sjuksköterskan och sjukvården 
(Omran et al., 2011).  Ofta upplevdes psykologiska och själsliga besvär från behandlingen, 
tydligast och i störst utsträckning rapporterades känsla av nedstämdhet, oro, depression och 
nervositet inför framtiden (Omran et al., 2011;Spears, 2008). Trots det rapporterade patienter 
att de hade en god relation till sina religioner och att uppkomsten av sjukdom inte hade någon 
inverkan på deras tro; varken deras möjlighet att utöva den eller deras hängivelse (Omran et 
al., 2011).  

Enligt Mattioli et al. (2008) upplevde patienter att det var viktigt att själva få utveckla 
copingstrategier och få utlopp för sina känslor. Diagnosen och de besvär som 
cytostatikabehandlingen bar med sig skulle inte få ta över deras liv utan var något som 
patienterna var tvungna att acceptera och leva med (ibid.). De patienter som accepterade 
sjukdomens diagnos, symtom, behandling, biverkningar samt framtida prognos kunde få en 
högre livskvalitet (Mattioli et al., 2008; Nizamli et al., 2011; Omran et al., 2011; Spichiger, 
Rieder, Müller-Fröhlich & Kesselring, 2012). 

Enligt Omran et al. (2011) fanns skillnader mellan de olika könen när det kom till oro, 
kvinnor oroade sig över att bli inlagda på sjukhus och för hur deras familj skulle klara sig 
hemma. Kvinnor upplevde även mer oro, nedstämdhet och rädsla överlag än vad män gjorde. 
Dock upptäcktes det att män var mer oroliga över hur familjen skulle klara sig rent praktiskt 
och ekonomiskt samt hade en hög oro över äktenskapliga problem till följd av sjukdomen 
(ibid.).  

Biverkningarna av cytostatika påverkade patientens dagliga liv i mindre eller större 
utsträckning vilket ökade deras behov av omvårdnad (Kawasaki, Uchinuno, Arao, Kobayashi 
& Otsuka, 2011; Mattioli et al., 2008; Spichiger et al., 2012). Enligt Spichiger et al. (2012) 
upplevde patienter en frustration över att inte kunna leva sina liv som tidigare då 
biverkningarna gjorde dem passiva och mindre motiverade till att upprätthålla sitt vardagliga 
liv. Saltmarsch och De Vries (2008) visade att behandlingen alltid medförde biverkningar som 
många gånger ledde till sänkt livskvalitet.  
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Fatigue är den vanligaste biverkningen vid cytostatikabehandling och ökar med antalet 
behandlingar (Granda-Cameron, Hanlon, Lynche & Houldin, 2011; Kurt & Unsar, 2010; 
Siefert, 2010; Spichiger et al. 2012; Yesilbalkan, Karadakovan & Göker, 2009; Yun-Hsiang, 
Yun-Fang, Yeur-Hur & Chun-Ming 2008). Fatigue var den biverkning som påverkade 
patienternas dagliga liv främst och gav flest negativa upplevelser och ledde till sänkt 
livskvalitet (Granda-Cameron et al., 2010). Patienter som upplevde att de led av fatigue under 
en längre period upplevde även att de hade den lägsta nivån av hopp (Molassiotis, Stricker, 
Eaby, Velders & Coventry, 2008). Hopp hade ett starkt negativt samband med fatigue och det 
framkom att patienter som upplevde fatigue inte hade lika stort hopp om sin framtid (Shun, 
Hsiao, & Lai, 2011). Det var viktigt för patienter som upplevde biverkningar som fatigue att 
de gav sig själva tid till att må bättre, med detta menades att patienterna behövde inse vilka 
begräsningar som denna biverkning medförde (Spichiger el al., 2012). Genom att inse de 
begräsningar som fanns i deras vardag kunde patienten inse att förändringar var tvungna att 
genomföras så som att delegera olika uppgifter, ge sig själv tid att vila eller sova mer under 
dagen. Enligt Yun-Hsiang et al. (2008) upplevde patienter att tre copingstrategier för att lindra 
fatigue fanns. Den energisparande copingstrategin var sömn, den kognitiva copingstrategin 
var intalandet av att fatigue kunde vara övergående samt den aktiva copingstrategin var fysisk 
aktivitet.  Patienter upplevde att samtliga av dessa copingstrategier fungerade, dock upplevde 
flest att den fysiska aktiviteten lindrade besvären av fatigue tydligast. Barsevick et al. (2010) 
fann att även om de flesta patienter som led av fatigue eller sömnsvårigheter i relation till 
cytostatikabehandling sov åtta timmar om dygnet kände de sig fortfarande trötta och svaga i 
kroppen. 
 
Fatigue var även starkt kopplat till den kognitiva funktionen som påverkades om patienten 
inte fick tillräckligt med sömn (Myers, 2012; Siefert, 2010). Enligt Myers (2012) hade 
nedsättningar i den kognitiva funktionen även ett starkt sammanband med 
cytostatikabehandling. Denna kognitiva nedsättning skedde främst i kortidsminnet och 
skapade en ökad oro hos patienten samt närstående (ibid.).  
 
Många patienter upplevde illamående och kräkningar och patienter beskrev biverkningen som 
svår att förklara, den beskrevs ofta som mer psykologisk än fysisk (Molassiotis et al., 2008). 
Illamåendet var väldigt individuellt och varierade mycket mellan olika patienter men många 
beskrev det som starkt sammankopplat med cytostatikabehandlingen trots att det inte alltid 
kom i samband med den. Ibland kunde illamåendet komma dagar eller till och med veckor 
efter avslutad behandling. Patienter upplevde det ännu värre att ha illamående än kräkningar 
eftersom det oftast kändes bättre efter kräkningarna och att illamåendet försvann i samband 
med detta (ibid.). Enligt Molassiotis et al. (2008) upplevde majoriteten av patienterna som 
drabbades att illamående hade en stor inverkan på deras dagliga liv genom att illamåendet 
hämmade utförandet av de dagliga aktiviteterna (ibid.).  

En annan vanlig biverkning som patienter uppgav var håravfall och kroppsliga förändringar 
(Nizamli et al., 2011). Detta medförde att självbilden blev hotad och ledde till sämre 
självförtroende. Kroppen var inte längre densamma vilket påverkade patienterna psykiskt 
(ibid.).  Detta kunde i många fall leda till att patienterna isolerade sig och förlorade sitt sociala 
umgänge vilket visade sig var starkt kopplat till ångest och depression (Schmid-Büchi, 
Halfens, Müller, Dassen & Van Den Borne, 2013; Yildirim & Kocabiyik, 2010). 

Patienter som drabbas av cancersjukdom oroade sig väldigt mycket över de personer som 
fanns runt omkring dem och glömde ibland av sig själva och sina egna önskningar och behov. 
Acceptans av sjukdomen var befriande och patienter upplevde det viktigt att ha någon som 
stöttade dem genom sjukdomsförloppet (Yildirim & Kocabiyik, 2010). Patienter förtydligade 
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att det inte krävdes mycket av de närstående för att de skulle vara ett stöd för patienten, utan 
att vetskapen om att de stod vid deras sida var tröstande (Mattioli et al., 2008). Stödet som 
patienterna fick från sina närstående, vänner eller även grannar var otroligt viktigt för dem i 
omvårdnaden, dock kunde de ibland känna att de gav upp sin autonomi och hela sina liv till 
de närstående (Fontes & Alvim 2008; Spichiger et al., 2012).  Patienter utryckte ibland en 
vilja av att avsluta behandlingen på grund av de kraftiga biverkningarna som medfördes men 
kände inte att de vågade yttra denna önskan till sina närstående (Mattioli et al., 2008). Många 
upplevde även att cytostatikabehandlingen förde med sig humörsvängningar och gjorde så att 
de kände sig känslomässigt instabila (Nizamli et al., 2011). Patienternas självkänsla blev 
lidande på grund av de fysiska biverkningar som följde behandlingen, de sörjde också sin 
förlust av autonomitet vilket i sin tur ledde till depression och att de kände sig socialt 
isolerade (ibid.).  

Enligt Mattioli et al. (2008) kunde patienter känna stöd och tröst genom att träffa andra som 
gått igenom samma sak som de själva: det ingav hopp att få träffa andra som tillfrisknat och 
tagit sig igenom cytostatikabehandlingen. 

Patientens delaktighet och behov 

Det ingick i sjuksköterskans arbetsområde att ge omvårdnad till patienten och att kontrollera 
om de närstående ville vara involverade i sjukdomsförloppet (Kawasaki et al., 2011; Mattioli 
et al., 2008; Yildirim & Kocabiyik, 2010). Enligt Mattioli et al. (2008) var det viktigt som 
sjuksköterska att involvera de närstående i och göra dem delaktiga i behandlingens gång då de 
hade stor betydelse för patientens sjukdomsförlopp och tillfrisknande. För de patienter som 
inte hade några närstående eller upplevde sig ha ett bristande socialt stöd var det 
sjukvårdspersonalens ansvar att bidra med detta (Yildirim & Kocabiyik, 2010). Som patient 
var det viktigt att få socialt stöd och patienter som inte hade några närstående upplevde sig 
vara ensamma (ibid.).  
 
Kawasaki et al. (2011) och Spichiger et al. (2012) framhöll att det ingick i sjuksköterskornas 
omvårdnadsarbete att kontrollera så att de närstående inte tog över patientens autonomi, det 
måste finnas utrymme för patienten att ta hand om sig själv och göra sina önskingar och sin 
röst hörd. Eftersom sjuksköterskan var den av vårdpersonalen som träffade patienterna mest 
var det viktigt att sjuksköterskorna kunde ge stöd till patientgruppen (Saltmarsh & De Vries, 
2008). Att kunna stödja patienten i sin nya situation ansåg sjuksköterkorna var en nyckelroll i 
sin profession (Kurt & Unsar, 2010; Saltmarsh & De Vries, 2008).  Ett stöd som patienter 
nämnde kunde vara att de kände att sjuksköterskan hade tid för dem och inte förminskade 
lidandet (Schmid-Büchi et al., 2013; Yildirim & Kocabiyik, 2010). Detta stöd upplevde 
många sjuksköterskor var svårt att ge då de ofta var underbemannade och kunde därför inte 
lägga lika mycket tid hos sina patienter som de hade önskat (Oakley, Johnson & Ream 2010; 
Saltmarsh & De Vries, 2008). Det framkom också att det som patienter uppfattade bidrog till 
mest stöd var patientens syn på ett professionellt förhållningsätt hos sjuksköterskorna 
(Mattioli et al., 2008; Spears, 2008). Med detta menade patienterna enkla saker som att 
sjuksköterskan skulle uppmuntra, vara närvarande, lyssna och respektera patienten på ett 
ärligt och informativt sätt (ibid.). Att arbeta genom att skapa möjlighet till hopp hos patienten 
samt att ge stöd i denna situation är vad en sjuksköterska borde lägga vikt vid i arbetet med 
patientgruppen (Mattioli et al., 2008; Spears, 2008). Det var viktigt att sjuksköterskor 
arbetade för att bekräfta patienten i sitt lidande så att patienten inte kände sig förminskad. Om 
patienten kände sig bekräftad och tillgodosedd kommer han eller hon även känna större hopp 
(Barsevick et al., 2010; Fontes & Alvim 2008; Molassiotis et al., 2008). Enligt Kvåle och 
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Bondevik (2010) leder fysiskt lidande till existentiellt lidande vilket gör vikten av tidig 
symtom lindring ännu viktigare.  
 
Sjuksköterskor skall inte bara besitta kunskap utan även kunna applicera denna i den praktiska 
omvårdnaden (Kawasaki et al., 2011; Yesilbalkan et al., 2009). Genom att kunna applicera 
sina kunskaper i praktiken kunde sjuksköterskor lindra patienters lidande (Spears, 2008).  
Kunskap hos sjuksköterskan ledde till att biverkningar av behandlingen uppmärksammades 
tidigt vilket gjorde att patienters lidande minskades och därmed höjdes tillförlitligheten till 
sjukvården (Kawasaki et al., 2011).  

Det var viktigt att patienter fick information om de olika biverkningarna som kunde 
tillkomma vid cytostatikabehandling för att lindra patientens lidande och skapa en lugn och 
trygg miljö (Kawasaki et al., 2011; Kvåle & Bondevik, 2010; Saltmarsh & De Vries, 2008). 
Många patienter ansåg att information var viktigt för dem och att det lindrade deras lidande 
och skapade en miljö där hopp och tillfrisknanden lättare kunde uppnås (Fontes & Alvim 
2008; Kvåle & Bondevik, 2010). För att kunna informera patienter måste en sjuksköterska ha 
specifik kunskap samt erfarenhet om vad cytostatikabehandling kunde innebära och varför 
patienten måste genomgå den (Kvåle & Bondevik, 2010). Kvåle och Bondevik (2010) samt 
Spichiger et al. (2012) ansåg att även om det var läkaren som informerade om sjukdomen och 
behandlingen var det sjuksköterskan som hade den främsta kontakten med patienten under 
behandlingens gång. Ofta var det kort intervall mellan det att en diagnos ställdes, samtycke 
till behandling gavs och påbörjandet av behandlingen (Saltmarsh & De Vries, 2008). Därför 
var det viktigt att informationen anpassades efter vad patienten själv klarade av och att den 
information som gavs var relevant för tillfället. Patienten måste känna att informationen var 
användningsbar samt att informationen kunde anpassas till patientens specifika situation 
(Fontes & Alvim 2008; Kawasaki et al., 2011; Myers, 2012). För att kunna informera 
patienter om biverkningar behövde en sjuksköterska kontrollera att patienten hade förmåga att 
förstå vad som sades, förstod begränsningar och syftet med behandlingen, tillvägagångssätt, 
prioriteringar och risker av behandlingen samt hade förmåga att ställa frågor (Kawasaki et al., 
2011; Saltmarsh & De Vries, 2008). Var patienten intresserad och villig att lyssna, orkade 
patienten med den information som sjuksköterskan hade och kunde patienten kommunicera 
om detta ämne just då var aspekter som sjuksköterskan var tvungna att fundera över innan 
något informationsutbyte kunde påbörjas (Fontes & Alvim, 2008; Kawasaki et al., 2011). 
Enligt Kawasaki et al. (2011) och Myers (2012) ansåg många sjuksköterskor att mycket av 
den information som gavs var onödig då patienten ändå inte orkade eller kunde ta till sig den. 
Mycket av detta var information om möjliga biverkningars utsträckning som patienter i det 
första skedet inte ansåg vara så viktiga och därför inte orkade ta till sig. Sjuksköterskor ansåg 
då att det kunde vara lättare för patienten om de fick information stegvis, genom att ge lite 
information i taget och enbart bygga på med ny information efter det att den gamla har blivit 
förstådd (ibid.). Ett sätt att kontrollera om informationen uppfattats av patienten var att som 
sjuksköterska använda sig av mycket upprepningar, ett lättförståeligt språk samt att skapa en 
diskussion mellan sig själv och patienten där eventuella frågor kunde träda fram (Oakley et 
al., 2010; Saltmarsh & De Vries, 2008).  

Papadopulos et al.(2011) undersökte patienters livskvalitet i förhållande till om de hade 
sjukdomsinsikt eller inte. Resultatet visade att patienter upplevde oro och minskad livskvalitet 
oavsett sjukdomsinsikt. Även de närståendes livskvalitet undersöktes och här 
uppmärksammades att en högre nivå av oro och stresspåslag fanns när patienten inte hade 
någon sjukdomsinsikt.  
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Patienter kände sig mer säkra med sjuksköterskor som genom sitt arbete demonstrerade att de 
besatt kunskap och erfarenhet av sjukdomen cancer samt cytostatikabehandlingen (Kawasaki 
et al., 2011; Kvåle & Bondevik, 2010; Spears, 2008). Det framkom tydligt i Kvåle och 
Bondeviks (2010) resultat att patienter ansåg att oerfarna sjuksköterskor eller sjuksköterskor 
med bristande kunskap bidrog till deras lidande och gjorde att vårdvistelsen speglades av 
rädsla och olustkänslor. Patienter ansåg även att sjuksköterskor med stor kunskap kunde vara 
ett stöd när de var hemma mellan sina behandlingstillfällen. Detta genom att patienter kunde 
ringa in till sjukhuset vid problem, funderingar eller oro för biverkningar. Det kändes som en 
stor trygghet att kunna få en snabb rådgivning samt att kunna uttrycka sina funderingar till 
någon som hade kunskap inom området (ibid.).  

Det är i första hand sjuksköterskan som patienten kom att vända sig till för stöd och hjälp med 
sina biverkningar (Spichiger et al., 2012). Ett stöd under biverkningarnas uppkomst var att 
patienter kände sig förberedda och fullständigt informerade om vad behandlingen och 
cancersjukdomen innebar. Hanteringen av biverkningarna skulle ske så snabbt och effektivt 
som möjligt, detta hjälpte till att lindra patienternas lidande (Saltmarsh & De Vries, 2008). 
Oakley et. al. (2010) visade att informationen om biverkningarna som patienterna fick ofta var 
kortfattad och stressades igenom. För att kunna förebygga uppkomsten av missförstånd fick 
patienterna i uppgift att föra en dagbok i hemmet där de förde in när och vilka biverkningar 
som uppkom. I dagboken fanns det redan angivet vilka biverkningar som kunde uppkomma 
av behandlingen. Patienter upplevde en trygghet i att ha sina biverkningar nedskrivna när 
ingen sjuksköterska fanns i närheten. Studien visade hur viktigt det var att ge information till 
dessa patienter samt hur stor betydelse det hade för patienterna att veta när de skall kontakta 
sjukhuset på grund av komplikationer (ibid.). Spichiger et al. (2012) visade goda resultat av 
en femton minuter lång rådgivning i samband med startad behandling där information om 
olika biverkningar som patienten kunde förvänta sig gavs av sjuksköterska på ett lugnt sätt. 
Genom att sitta femton minuter med en sjuksköterska upplevde patienter att de fick 
information på ett mer begripligt och lättförståeligt sätt vilket sedan gjorde att patienten hade 
en större förståelse för biverkningarna. Under denna rådgivning fick patienter information om 
att fokusera på en biverkning i taget och att sjuksköterskan kunde hjälpa patienten med 
problem som uppkom under behandlingens gång, och patienten i sin tur skulle fokusera på att 
ta hand om sig själva genom att ge sig tid till att ta det lugnt och fokusera på den egna hälsan 
(ibid.). Enligt Spichiger et al. (2012) upplevde patienter att sjuksköterskor misslyckades med 
återkoppling och uppföljning av de biverkningar som patienten rapporterade in. Detta gjorde 
att omvårdnadsåtgärder sattes in mot till exempel fatigue och sedan aldrig utvärderades då 
sjuksköterskan missade att följa upp patienten efteråt (ibid.).  
 
Olika råd kunde ges av sjuksköterskan för att förbättra patienternas sömnbesvär, dessa var 
uppdelade dels på energisparande strategier såsom att delegera uppgifter och planera sin 
vardag samt dels strategier för att förbättra sömnen (Shun et al., 2011; Yesilbalkan et al., 
2009; Yun-Hsiang et al., 2008). Exempel på detta var att inte dricka koffein på kvällen innan 
sängläge, använda sig av avslappningsövningar och att etablera ett sömnschema där en 
bestämd tid var angiven för sömn(Yun-Hsiang et al., 2008). De egenvårds tekniker som 
patienter upplevde fungerade bäst för att lindra illamående var att undvika mat som 
framkallade illamående, få akupunktur, lyssna på musik samt göra muskelavslappning 
(Molassiotis et al, 2008).  

Enligt Saltmarsh och De Vries (2008) uppgav sjuksköterskorna att det var svårt att 
upprätthålla en positiv inställning till behandlingen då de främst fick bevittna baksidan av 
cytostatikan och vad den gjorde med patienterna. Trots att sjuksköterskor visste att 
cytostatikabehandling kunde medföra förlängt liv, fanns bakomliggande vetskap om att den 
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orsakade enorm skada och ökat lidande hos patienten. På grund av denna negativa inställning 
till cytostatika var det ibland svårt för sjuksköterskan att inleda en god relation samt ingjuta 
hopp för patienterna (ibid.). 

Patienterna uppgav att en av de viktigaste förmågorna som en sjuksköterska kunde ha för att 
bedriva god omvårdnad var att kunna skapa en relation mellan sig själva och patienten 
(Fontes & Alvim 2008; Spichiger, et. al., 2012). Relationen skulle innefatta vänskap, 
tillgivenhet, respekt, tålamod och solaritet (Fontes & Alvim 2008). Deltagarna i studien ansåg 
att alla relationer ska bygga på en god dialog kärlek, ödmjukhet och patienten skall känna sig 
trygg och omhändetagen av sjuksköterskan. Professionell kompetens krävdes därför genom 
att sjuksköterskan skulle kunna svara på patientens frågor, klargöra deras tvivel, visa teknisk 
kompetens, visa tillgivenhet, omsorg, uppmärksamhet och närvaro. Alla ovanstående aspekter 
spelade en stor roll för hur patienten upplevde omvårdnaden (Fontes & Alvim 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till en början gjordes en omfattande osystematiska sökning i de tre utvalda databaserna för att 
få en överblick över den befintliga forskningen. Efteråt gjordes en systematisk sökning där 
olika sökord användes samt olika kombinationer av dessa prövades flera gånger för att få en 
så optimal sökning som möjligt. De sökord som användes var Nursing, Cancer och 
Chemotherapy. Dessa sökord gav ett stort antal träffar och resulterade i att sökorden Children 
och Palliativa Care också inkulderades. Dessa sökord skrevs in i databaserna med ett Not 
framför vilket förenklade sökningarna då många artiklar som inte var relevanta till denna 
litteraturstudie automatiskt exkluderades. Detta kan ses som en svaghet då artiklar som 
innehöll relevant fakta trots en missvisande titel exkluderades.  Fritext, Headings, Thesaurus 
terms och MesH sökningar utfördes för att få fram de artiklar som svarade tydligast mot 
litteraturstudiens syfte. Det kan ses som en styrka att det i de olika databaserna användes 
likvärdiga sökord och samma begränsningar vilket resulterade i att flera artiklar återkom i 
form av dubbletter i samtliga databaser, dock kan det ses som en svaghet att dubbletterna inte 
har redovisats i tabell 2. Vid tidigare översiktssökningar visade det sig att titlarna till 
artiklarna inte alltid överstämde med innehållet, därför gjordes ett mer generöst första urval. 
Genom att göra denna extra kontroll i artikelsökningen säkerställdes att fakta från artiklar med 
lite missvisande titlar inkluderades vilket annars skulle gått förlorad. De artiklar som valdes ut 
till resultatet hade varierande metoder och var jämt fördelade mellan kvalitativa och 
kvantitativa, vilket ses som en styrka för litteraturstudien då de kvantitativa kunde 
generaliseras på grund av sitt stora urval jämfört med de kvalitativa. Dock krävdes kvalitativa 
studier då syftet med litteraturstudien var att belysa faktor av betydelse för omvårdnad vilket 
beskrivs genom patienters upplevelser i kvalitativa artiklar.   

Eftersom ämnet som valdes till litteraturstudien var brett inkluderades ett stort antal artiklar 
till resultatet vilket medförde en spridning mellan länderna Brasilen, Japan, Norge, USA, 
Syrien, England, Schweiz, Turkiet, Jordanien, Grekland, Holland, Taiwan och USA samt 
England vilket kan ses som en styrka då dessa länder innefattar en stor del av världen. 
Däremot framkom enbart en artikel från Skandinavien, vilket kan vara en svaghet då det hade 
varit intressant att undersöka omvårdnad vid cytostatikabehandling utifrån en mer 
skandinavisk vinkel samt att få en bättre insikt i hur forskningsläget ser ut här.  
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All bearbetning av artiklarna till resultatet gjordes först individuellt och sedan granskades 
artiklarna och sammanställningen av resultatet gjordes tillsammans vilket bidrog till högre 
säkerhet då det var liten sannolikhet att fakta hade missats.  

Nio artiklar av de som valdes till resultatet bedömdes ha hög kvalitet, elva bedömdes ha 
medel och två stycken bedömdes ha låg. De flesta artiklar med medel kvalitet gränsade mot 
den högre och även för de artiklar som hade den lägsta kvaliteten var det så att de gränsade 
mot medel kvalitet. Många artiklar brast vid urval och bortfall då detta var sämre 
dokumenterat, en artikel fick även en lägre kvalitet då resultatet och diskussionen var under 
samma rubrik. Eftersom antalet artiklar med hög samt medel kvalitet var så många stärker det 
resultatet.  

Samtliga inkluderade artiklar var publicerade mellan år 2008 och 2013. Eftersom syftet var 
brett och mycket fakta fanns att tillgå kunde en avgränsning på sex år göras vilket är en styrka 
i studien då det var av intresse att finna nyare forskning.         

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att omvårdnad av patienter med cancerdiagnos som genomgår kurativ 
cytostatikabehandling utgår ifrån samma grundförutsättningar som omvårdnaden hos andra 
patientgrupper. Vid datainsamlingen framkom två kategorier, Patienters upplevesler och 
Patienters delaktighet och behov av stöd. Enligt SSF (2008) skall sjuksköterskan bygga sitt 
omvårdnadsarbete på att göra patienten så delaktig som möjligt. Görs det kommer patienter 
att kunna ställa mer krav på omvårdnaden och genom detta kunna forma den mer efter sina 
egna specifika behov (ibid.).  

Papadopulos et al. (2011) visar att cancerdiagnos påverkar patienter negativt oavsett om de är 
införstådda med sin situation eller inte. Även de närstående påverkas negativt när patienten 
inte är införstådd i sin situation eftersom de närstående då får bevittna patientens oro men inte 
kan samtala med patienten om sjukdomen (ibid.). Bolund (2008) menar att det inte alltid har 
varit självklart att patienten som drabbats av cancer nås av den vetskapen och utifrån ett 
internationellt perspektiv belyses att det är sällan som patienten hör ordet cancer då det anses 
att patienten skall skonas från den hemska sanningen (ibid.). Antalet invandrare ökar i Sverige 
vilket betyder att många av dessa kommer att vara i behov av vård, sjuksköterskan kommer då 
i kontakt med många olika kulturer och religioner (Arlebrink, 2012). Kendall (2006) visar att 
många av dessa familjer anser att den svenska sjukvården inte alltid har sina patienters bästa i 
åtanke vid bedrivandet av omvårdnad, de anser att det är bedrövande för patienten att få veta i 
detalj vad som händer med dem och vad de kan förvänta sig i framtiden (ibid.). Genom att 
inte informera patienten om vad som händer och att inte informera om sjukdom och 
behandling kan patienten bli bestulen på den autonomi som patienten annars besitter. De kan 
inte involveras i några beslut och har inte längre möjlighet att påverka sitt eget liv, 
delaktigheten i vården försvinner, vilket strider både mot HSL (SFS, 1982:763) samt ICN’s 
etiska kod (SSF, 2007). Eftersom patienter påverkas negativt oavsett ifall de är införstådda 
eller inte tyder detta på att patienten har en förståelse av att någonting har förändrats. 
Ovissheten av att inte veta vad som händer kan upplevas lika hotfull och obehaglig som själva 
beskedet om cancer. Här hamnar sjuksköterska i en svår situation där hänsyn måste tas till 
patientens vilja och möjlighet att ta till sig kunskap samt patientens närståendes förmåga till 
förståelse. 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor vill arbeta för att inbjuda patienter att få mer 
kontroll över sin situation och sin autonomi (Kawasaki et al., 2011; Spichiger et al., 2012). 
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Enligt Cullberg (2006) medför en kortare eller längre tids sjukdom i sig ofta en upplevelse av 
förlust av den egna autonomin. Om sjuksköterskan arbetar mot att stärka patientens egna 
resurser och förse patienten med krafter att ta egna beslut och vara involverad i vårdprocessen 
blir patienten mer delaktig (Kvåle & Bondevik, 2010). Här kan dock sjuksköterskan hamna i 
en situation där en balans mellan de närståendes önskningar och patientens upprätthållande av 
autonomi hotas. Fontes och Alvim (2008) samt Spichiger et al. (2012) visar nämligen att 
många patienter upplever att de ger upp sin autonomi till sina närstående på grund av att de 
vill tillmötesgå deras önskningar. Att involvera de närstående i sjukdomsförloppet anses av 
patienterna som en av sjuksköterskornas primära arbetsuppgifter (Kawasaki et al., 2011; 
Mattioli et al., 2008; Yildirim & Kocabiyik, 2010) och enligt Mattioli et al. (2008) upplever 
patienter själva också att det är viktigt att sjuksköterskan involverar deras närstående och gör 
dem delaktiga. Detta tycks ha en stor betydelse för patientens tillfrisknande. Patienter 
beskriver att bara vetskapen om att de har närstående vid sin sida är tröstande (ibid.). Detta 
visar hur viktigt det är att sjuksköterkan bjuder in de närstående att vara delaktiga i 
sjukdomsförloppet. Att som sjuksköterska balansera mellan vad patienter och vad närstående 
vill kan vara komplext, däremot blir denna relation mellan parterna mer ärlig ifall alla är 
likvärdigt involverade. När de närstående känner sig involverade i sjukdomsförloppet kan de 
också våga vara närmare patienterna och därmed erbjuda ett bättre stöd för dem.  
 
Sjuksköterskor upplever ett starkt behov av att kunna stödja sina patienter (Kurt & Unsar, 
2010; Saltmarsh & De Vries, 2008) och det som patienter upplever ger dem mest stöd är den 
goda relation som de har med sjuksköterskan (Fontes & Alvim, 2008; Spichiger et. al., 2012). 
En god relation uppskattas av patienterna då det innebär att de vågar samtala med 
sjuksköterskan om sina funderingar och frågor som uppkommer under sjukdomsförloppet. 
Enligt Schmid-Büchi et al. (2013) samt Yildirim och Kocabiyik (2010) upplever patienter att 
tiden som de får med sjuksköterskan är betydelsefull för att få den bekräftelse som de 
behöver. Enligt SSF (2008) ska sjuksköterskan inbjuda till en dialog samt dela med sig av 
sina kunskaper. Även Eriksson (1997) belyser detta genom sin teori om att hälsofrämjande 
arbete skall ske i ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten. Något som kan försvåra 
detta är enligt Oakley et al. (2010) samt Saltmarsh och De Vries (2009) den tidsbrist som 
sjuksköterskorna upplever. Här uppstår en konflikt då betydelsen av stöd är känt men 
förmågan att bidra med det upplevs begränsad. Tidsbrist är ett sedan tidigare uppmärksammat 
problem för sjuksköterskor då många upplever sig ha för många patienter och för lite tid till 
varje patient. Eftersom patienter upplever tiden med sjuksköterska viktig behöver nya 
prioriteringar göras där mer tid läggs för varje patient utan avbrott. Genom att arbeta i team 
kan arbetsuppgifter fördelas under arbetspasset och om all sjukvårdspersonal sampelar och 
hjälper varandra utifrån ett personcentrerat perspektiv borde tiden kunna utnyttjas mer 
optimalt.   
 
Saltmarsh och De Vries (2008) påvisar att cytostatikabehandlingen påbörjas tidigt efter 
ställandet av cancerdiagnos och många gånger är därför patienten inte fullt medveten om vad 
som pågår runt omkring dem eftersom sjukdomsbeskedet leder till stor oro samt 
livsomställning. Cullberg (2006) framhåller att det är vanligt att patienter i samband med 
sjukdom hamnar i en livskris. Cancerdiagnosen påverkar hela patienten och en känsla av att 
livet är meningslöst kan ge upphov till att existentiella frågor uppstår (Arlebrink, 2012). Det 
existentiella behovet behöver bemötas av sjuksköterskan men dessa frågor är omöjliga att 
besvara. Det kommer att vara frågor som Varför drabbas just jag?, Var finns rättvisan? och 
Vad har jag gjort för fel? (Arlebrink, 2012.s. 156). Patienter som upplever denna 
meningslöshet har troligtvis inte bearbetat det som gav upphov till känslan och något som 
sjuksköterskan kan göra för att hjälpa patienten är att finna mening med sin nya situation 
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genom att informera, involvera och stödja (ibid.). Antonovskys (2005) beskriver att en hög 
känsla av sammanhang (KASAM) har ett starkt samband med hälsa. För att uppnå en hög 
KASAM krävs att tillvaron känns begriplig, hanterbar och meningsfull (ibid.). Dessa tre 
begrepp skulle sjuksköterskan kunna använda för att hjälpa patienten att nå acceptans av sin 
sjukdom samt finna en ny mening med livet. Att som patient känna begriplighet innebär att 
världen upplevs som strukturerad och begriplig (Antonovsky, 2005). Detta leder till att 
information blir viktigt. Kvåle och Bondevik (2010) såg också att det behövs information för 
att lindra patienters lidande samt att skapa en miljö där tillfrisknande och en högre nivå av 
hälsa kan eftersträvas. Hanterbarhet innebär att patienten har resurser att hantera de nya 
prövningar som han eller hon ställs inför (Antononsky, 2005). Om patienter har ett socialt 
nätverk med närstående som stöttar och hjälper dem samt att de får stöd och tröst från 
sjuksköterskan kan patienten bättre bearbeta och hantera de biverkningar eller hinder som 
uppstår (Saltmarsh & De Vries, 2008; Spichiger et al., 2012). Sjuksköterskor skall också 
arbeta utifrån att stärka patientens egna resurser vilket bidrar till att patienter känner en större 
förmåga av hanterbarhet (Almås et al., 2011). Att uppleva meningsfullhet innebär att finna 
mening med livet och känna sig delaktig i världen igen (Antonovsky, 2005). Thomsen et al., 
(2010) belyser vikten av att finna mening vilket kan göras på olika sätt till exempel genom att 
ha en god relation till sina närstående eller religion. Att finna en ny mening med livet under 
tiden som patienten genomgår cancersjukdomen och cytostatikabehandlingen är påfrestande 
och obehaglig. Eriksson (1992) menar att det är viktigt att sjuksköterskan stöttar patienten och 
utgår ifrån den helhetssyn som ska prägla omvårdnaden. Hon förtydligar ytterligare att en 
helhetssyn på människan bygger på att sjuksköterskan ser individen utifrån kropp, själ och 
ande och på så sätt innefattas även bekräftelse av de existentiella behoven som patienten 
upplever som betydelsefulla (ibid.). De existentiella frågorna uppkommer ofta och det är 
viktigt för patienten att få bekräftelse gällande dessa. Hur detta ska ske framkommer inte i 
resultatet av denna litteraturstudie men det lyftes fram att dessa frågor är viktiga för 
patientgruppen och det är därför viktigt att som sjuksköterska kunna möta dessa behov för att 
kunna bedriva en god omvårdnad.   
 
Efter besked om cancerdiagnos kan patienten befinna sig i chock- eller reaktionsfasen och det 
är egentligen först i bearbetningsfasen som patienten är mottaglig för information (Cullberg, 
2006). I resultatet beskriver Fontes och Alvim (2008) och Kawasaki et al., (2011) att 
sjuksköterskan behöver ta hänsyn till vilken fas patienten befinner sig i angående 
sjukdomsbeskedet och kontrollera ifall patienten är mottaglig för information. Många 
sjuksköterskor menar att mycket av den information som ges i början av behandlingen är 
onödig då patienten inte kan ta till sig denna och att informationen istället ska ges stegvis 
(Kawasaki et al., 2011; Myers, 2012). Enligt sjuksköterskorna kan det vara en utmaning att 
informera patienter om åtgärder och behandling vid en tidpunkt då patienten inte är särskilt 
mottaglig (Saltmarsh & De Vries, 2008). Å andra sidan behöver patienten information då det 
har visat sig att lidandet lindrades av förståelse för den egna situationen (Kawasaki et. al., 
2011; Kvåle & Bondevik, 2010; Saltmarsh & De Vries, 2008). Information behöver anpassas 
utifrån den unika individen och det behöver vara information som patienten känner sig ha 
nytta av (Fontes & Alvim 2008; Kawasaki et al., 2011; Myers, 2012; Oakley et al., 2010; 
Saltmarsh & De Vries, 2008).Detta fastslås också i HSL (SFS, 1982:763). Även SSF (2007) 
belyser att tillfredställande information bidrar till att patienten känner sig mer delaktig i sin 
vård. Genom att patienten känner sig delaktig är patienten mer involverad i de beslut som tas 
angående det egna livet och kan själv påverka dem (SSF, 2008).  Enligt den litteraturöversikt 
som presenteras av Prouse (2010) framstår att informationen som ges av sjuksköterskan måste 
utvärderas så att den ges på mest optimala vis. Alla individer tar till sig information på olika 
vis och därför krävs det att sjuksköterskan anpassar informationen efter detta (ibid.). Efter 
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given information är det av vikt att sjuksköterskan kontrollerar ifall den information som 
givits har blivit förstådd av patienten (Saltmarsh & De Vries, 2008). Enligt SSF (2007) skall 
alla sjuksköterskor arbeta utifrån att lindra lidande, det kan dock vara svårt för sjuksköterskan 
att avgöra hur mycket information som skall ges vid varje informationstillfälle. Detta kan ses 
som en svårighet då mängden av information som patienten får antingen lindrar patientens 
lidande eller skapar ökat lidande (Fontes & Alvim, 2008; Kawasaki et. al., 2011). 
Sjuksköterskor måste därför vara flexibla och uppmärksamma på vilken sorts information 
som passar till varje individ. Eftersom det är många olika aspekter som sjuksköterskan måste 
ta hänsyn till kan detta kännas som en stor och svår arbetsuppgift. Sjuksköterskan kan till 
exempel ställas inför ett dilemma om patienten inte vill vara delaktig i sin vård och genom 
detta inte heller kan påverka den. I en situation som denna är det svårt för en sjuksköterska att 
avgöra ifall den vård som ges är den mest optimala. Genom att som sjuksköterska arbeta 
personcentrerat redan från början kan denna svårighet undvikas eller i alla fall minskas 
eftersom vården då byggs utifrån den unika individen.  
 
Patienter skall få information om sin sjukdom och dess fortskridande på en anpassad nivå som 
innefattar information om undersökningar, vård och behandling och utifrån dessa har 
patienten rätt att påverka sitt vårdförlopp (Fontes & Alvim, 2008; Kawasaki et al., 2011; 
Myers, 2012), vilket också fastslås i HSL (SFS, 1982:763). Även SSF (2007) belyser att 
tillfredställande information bidrar till att patienten känner sig mer delaktig i sin vård. Genom 
att patienten känner sig delaktig är patienten mer involverad i de beslut som tas angående det 
egna livet och kan själv påverka dem (SSF, 2008). Eriksson (1997) diskuterar kring en vård 
där patienten sätts i centrum och vården utvecklas och anpassas efter den specifika individen. 
En helhetssyn på människan bör efterstävas för att sjuksköterskan skall kunna bedriva en 
optimal omvårdnad där alla dimensioner av människan tillgodoses (ibid.). Här uppstår hinder 
för sjuksköterskan så som att ge patienter information som de måste ha men som de inte är 
redo för. Dessa hinder uppstår eftersom sjuksköterskan har många olika aspekter av patienten 
som måste tas hänsyn till, sjuksköterskan måste vara flexibel och uppmärksam på vilken sorts 
information som passar till varje individ vid just detta specifika tillfälle.  
 
Cytostatikabehandling för med sig ett flertal olika biverkningar för patienten (Griffiths et al., 
2012). Enligt Spichiger et al. (2012) är det i första hand sjuksköterskor som kommer i kontakt 
med patienter med cytostatikabehandling och det är till sjuksköterskan som patienter vänder 
sig för att få stöd och hjälp. Kvåle och Bondevik (2010) påvisade att fysiskt lidande leder till 
existentiellt lidande, av detta kan slutsatsen dras att insättandet av tidiga åtgärder mot dessa 
fysiska biverkningar är viktigt för att patienter skall orka hantera livsfrågorna som uppstår. 
Eftersom sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar träffar patienterna dagligen och de 
patienter som befinner sig i hemmet har en nära kontakt med en sjuksköterska kommer 
sjuksköterskan att arbetar nära sina patienter, då är det viktigt att just de är uppmärksamma på 
tidiga förändringar och tecken på symtom och snabbt sätter in åtgärder mot dessa eftersom det 
har en bevisad effekt på patienters upplevelser av sjukdomsförloppet.  
 
Något som bör diskuteras är de kroppsliga förändringarna som patienten genomgår i och med 
cytostatikabehandlingen. I resultatet visar Nizamli et al. (2011) exempel som håravfall eller 
förändringar av kroppsformen som medför stora psykiska besvär för patienterna. Schmid-
Büchi et al. (2013) samt Yildirim och Kocabiyik, (2010) såg att rädsla på grund av dessa 
kroppsliga förändringar kan medföra att patienter isolerar sig då de upplever försämrad 
självbild vilket har en negativ psykisk påverkan. Paus, Haslam, Sharov och Botchkarev 
(2013) menar också att kroppsförändringar leder till att patienter känner sig socialt utstötta 
eller upplevde begränsningar i sin vardag. Även Arlebrink (2012) lyfter fram detta och 
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diskuterar kring åtgärder som kan hjälpa patienten att återföra sin ursprungliga känsla för den 
egna kroppen. När patienten tar avstånd från sin egen kropp är det viktigt som sjuksköterska 
att inte agera avståndstagande. Kroppen är en del av människan och andra människors syn på 
den spelar en stor roll för den egna självbilden (ibid.). Det är sjuksköterskans uppgift att 
stödja genom sjukdomsförloppet och hjälpa honom eller henne att acceptera diagnosen och på 
så vis även de kroppsliga förändringar som följer med behandlingen och slutligen även hjälpa 
dem att kunna acceptera dessa. Genom att inte agera avståndstagande mot sina patienter kan 
sjuksköterskan hjälpa patienten till att förbättra sin självbild.  
 
Fatigue är den vanligaste biverkningen vid cytostatikabehandling och den mest besvärande 
(Granda-Cameron et al., 2010; Kurt & Unsar, 2010; Siefert, 2010; Spichiger et al., 2012; 
Yesilbalkan et al., 2009; Yun-Hsiang et al., 2008).   Enligt Shun et al. (2011)  och Molassiotis 
et al. (2008) har hopp ett starkt negativt samband med fatigue. Granda-Cameron et al. (2010) 
drog slutsatsen att det visar vilken vikt sjuksköterskan bör lägga vid att försöka stödja 
patienterna vid detta symtom. Vilka åtgärder som då skall sättas in bör utväderas tillsammans 
med patienten för att hitta de bästa strategierna som fungera för den enskilde patienten (ibid.). 
I och med att fatigue samtidigt är ett symtom vid utbredd cancersjukdom (Hassan & 
Ljungman, 2003) är det inte alltid säkert att det går att behandla framgångsrikt. Bara genom 
att bry sig om att försöka har sjuksköterskan bekräftat patienten i lidandet. Detta såg Spichiger 
et al., (2011) var något som sjuksköterskorna misslyckades med att följa upp. Här visas ännu 
en gång hur viktigt det är med personcentrerad vård då det är bevisat att olika strategier 
fungerar för olika patienter med samma biverkning.  
 
Yun-Hsiang et al. (2008) finner att patienter upplever att en av de copingstrategier som 
lindrade deras fatigue var sömn vilket även Spichiger et al. (2012) beskriver är viktigt för 
patienter. Å andra sidan visar Barsevick et al. (2010) att även om de flesta patienter som lider 
av fatigue eller sömnsvårigheter i relation till cytostatikabehandling sover åtta timmar om 
dygnet känner de sig fortfarande trötta och svaga i kroppen. Yun-Hsiang et. al. (2008) 
beskriver även att fysisk aktivitet gör att patienter upplever lindring av fatiguen.  Strang och 
Beck-Friis (2012) beskriver att den åtgärd som har visat sig reducera fatigue bäst är just fysisk 
aktivitet och drar i och med detta slutsatsen att sömn inte kan hjälpa dessa patienter att bli av 
med fatigue då denna trötthet är mer komplex än så. Även om vila och sömn är den vanligaste 
strategin för att lindra fatigue som rekommenderas av sjukvårdspersonal betyder det inte att 
det är den bästa (Strang & Beck-Friis, 2012). Balans mellan vila och aktivitet är eftersträvbart 
och det är viktigt att ha i åtanke att alla individer reagerar olika på fatigue (ibid.). Det är 
intressant att se att olika artiklar talar emot varandra vilket bevisar att fatigue är ett komplext 
symtom som kan lindras med olika åtgärder hos olika patienter. Genom att låta patienten få 
skapa sig en uppfattning om vilken åtgärd som passar bäst och vad som ger störst lindring kan 
vården anpassas utifrån de individuella behov som finns och genom detta kan en mer optimal 
vård bedrivas.   
  
Resultatet tyder på att patienters möjlighet att känna hopp inför framtiden och att uppleva en 
högre livskvalitet var beroende av att de hade förtroende för att behandlingen skulle fungera. 
Upplevde patienter hopp fick de en bättre social samvaro, känsla av frihet och ökad tillit till 
sjuksköterskan (Fontes & Alvim, 2008). Thomsen et al. (2010) framhåller att patienter som 
får cancerdiagnos förlorade hoppet och kontrollen över sina liv eftersom de upplevde att deras 
framtid nu låg i någon annans händer. Enligt Saltmarsh och De Vries (2008) var det svårt för 
sjuksköterskor att förmedla hopp till sina patienter då de främst fick bevittna den negativa 
effekten av behandlingen. Vetskap om att cytostatikabehandling kunde medföra längre liv för 
en del patienter fanns, dock var det svårt att upprätthålla en positiv inställning vilket medförde 
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att det var svårt att inleda en god relation (ibid.). Den mest robusta resurs som en individ kan 
ha är hopp (Saleh & Brockopp, 2001, s. 308).  Eftersom sjuksköterskor inte heller vet vilka 
patienter som kommer att bli botade av behandlingen kan ytterligare en svårighet ses. 
Patienter betalar ett högt pris trots ovisshet och sviktande hopp om framtiden. De behöver 
bekräftelse och stöd ifrån sjuksköterskan som ser patienten utifrån ett helhetsperspektiv 
utifrån kropp, själ och ande (Eriksson, 1997). Att som sjuksköterska upprätthålla en positiv 
inställning till cytostatika medförde att den goda relationen mellan sjuksköterska och patient 
kan uppstå. Denna relation bygger på patientens upplevelser av sjukdomsförloppet och genom 
detta kan sjuksköterskan ingjuta till att patienten känner ett större hopp inför sin framtid. Här 
kan ett problem uppstå då sjuksköterskan främst bevittnar negativa effekter av 
cytostatikabehandlingen och vad den gör med patienten. Denna relation som skall finnas 
mellan sjuksköterskan och patienten måste byggas utifrån patientens upplevelse och som 
utgör grunden för stöd och delaktighet hos patienten.  

Konklusion och Implikation  
Cancersjukdom är idag mycket vanlig och fler patienter lever längre med denna sjukdom med 
hjälp av moderna behandlingsmetoder. Detta medför att denna patientgrupp ökar och 
sjuksköterskor inom olika instanser kommer att komma i kontakt med cytostatika behandlade 
patienter. I resultatet visas att omvårdnad av patienter med cancer och pågående 
cytostatikabehandling skiljer sig inte nämnvärt från den grundläggande omvårdnaden som 
bedrivs hos andra patientgrupper. Det framkommer att patienter främst upplever ett behov av 
att få stöd och hjälp av sjuksköterskan när det gällde psykiska och existentiella behov. Detta 
kan uppfyllas om sjuksköterskan ser sina patienter utifrån en helhetssyn och arbetar för att 
stödja patienternas egna resurser samt gör dem delaktiga i vården. Det framkommer även att 
sjuksköterskor kan uppleva en bristande kunskap gällande att förmedla hopp och ge stöd för 
patienter med cancer och pågående cytostatikabehandling. Sjuksköterskor kan ha svårigheter 
att avgöra när och hur information om sjukdomen och behandlingen ska ges samt i vilken 
utsträckning. Närståendes betydelse för patienterna är viktigt och att som sjuksköterska 
upprätthålla en balans så att patienternas autonomi inte blir hotad upplevs som svårt då 
närstående ibland riskerar ta över patientens autonomi.  

Det hade varit intressant att finna fler studier som belyser de existentiella samtalen samt att 
jämföra dessa med varandra, då vi inte fann några artiklar som belyste detta fenomen. Mer 
forskning från Skandinavien hade varit önskvärt då kulturella samt religiösa skillnader kan ha 
inverkat på resultatet. 

Personcentrerat förhållningssätt borde genomsyra både sjuksköterskans kliniska omvårdnad 
och utbildning. Kompetensutveckling inom sjukvården med fokus på existentiella frågor, 
kommunikation med patienter som har en cancerdiagnos samt att förmedla hopp hos dessa 
behöver vidareutvecklas
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socialt stöd hos 
patienter som 
genomgick 
cytostatikabehandling. 

Intervjuer med öppna 
frågor gjordes med 14 
patienter för att få fram 
varje deltagares personliga 
innebörd av hopp och 
socialt stöd. Därefter 
kodades viktiga 
uttalanden. Artikeln 
genomfördes via en 
fenomenografisk ansats.  
Inget bortfall. 
 

Det framkom att hopp inför 
framtiden gav en större 
upplevelse av hälsa och 
välbefinnande. Socialt stöd ifrån 
familj, vänner och vårdgivare 
var värdefullt för patienterna då 
de genomgick 
cytostatikabehandling. 

Grad 3 

2008 
USA och 
England 
PsycINFO 

Molassiotis, 
A., Stricker, 
C T., Eaby, 
B., Velders, 
L. & 
Coventry, P 
A. 

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

Syftet var att 
kategorisera illamående 
som en biverkning av 
cytostatikabehandling, 
att framställa andra 
relaterade symtom, att 
förstå illamåendets 
inverkan på 
patienternas liv samt att 
förklara olika tekniker 
för lindring.   
  

Data insamlades genom 
intervjuer med 17 patienter 
utifrån en fenomenologisk 
ansats.  
Inget bortfall. 
 

Illamåendet varierade mellan de 
olika patienterna. Majoriteten 
upplevde att illamåendet hade en 
stor inverkan på deras dagliga 
liv och påverkade deras dagliga 
aktiviteter samt deras sociala liv. 
Illamående var en stor psykisk 
påfrestning för de flesta patienter 
och de upplevde att illamåendet 
begränsade dem genom att de 
inte våga gå ut eller umgås med 
sina vänner.   

Grad 2 

 
 

 



Bilaga B4 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2012 
USA 
PubMed 

Myers, J. S. Chemotherapy-
Related 
Cognitive 
Impairment: The 
Breast Cancer 
Experience  

Syftet var att ge en 
fördjupad beskrivning 
av cytostatika relaterade 
kognitiva biverkningar 
för kvinnor med 
bröstcancer och 
identifiering av vilken 
information som kan 
vara relevant till dessa 
kvinnor.   
 
 
 
 
 
 

Strukturerat frågeformulär 
användes samt 
djupintervjuer där 18 
patienter valde att delta, 
fenomenologisk ansats.  
Inget bortfall. 

Visar på ett samband mellan 
cytostatikabehandling och 
nedsatt kognitiv funktion i tex: 
koncentration, kortidsminne och 
motoriska funktioner. Den 
kognitiva försämringen 
påverkade patienternas dagliga 
liv och anhöriga upplevde oro i 
och med det. Informationen som 
gavs till patienterna var inte 
fullständig. Vikt bör läggas på 
vilken information som är 
relevant för tillfället. 

Grad 1 

 

 

 

 

 
 



Bilaga B5 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2011 
Syrien 
CINAHL 

Nizamli, F., 
Anoosheh, 
M. & 
Mohammadi, 
E. 

Experiences of 
Syrian women 
with breast 
cancer 
regarding 
chemotherapy: 
A qualitative 
study. 

Syftet var att undersöka 
Syriska kvinnors 
erfarenheter av 
cytostatikabehandling.  

17 kvinnor som 
genomgick 
cytostatikabehandling 
intervjuades med 
semistrukturerade frågor, 
fenomenologisk ansats.  
Inget bortfall. 

Det framkom att om 
sjuksköterskor blir medvetna om 
de erfarenheter denna patient 
grupp har kan de lättare utarbeta 
lämpliga strategier och ge bättre 
stöd och vård vilket bidrar till 
bättre livskvalitet. 

Grad 2 

2010 
England 
CINAHL 
 
 
 

Oakley, C., 
Johnson J. & 
Ream ,E.  
 

Developing an 
intervention 
for cancer 
patients 
prescribed 
oral 
chemotherapy: 
a generic 
patient diary. 

Syftet var att belysa 
dagbokens betydelse för 
patienter som genomgår 
oral 
cytostatikabehandling. 
 
 

8 patienter samt 9 stycken 
sjukvårdspersonal deltog i 
studien. Studien grundar 
sig på observationer 
mellan sjukvårdspersonal 
och patienter via en 
fenomenografisk ansats. 
Intervjuer förekom också 
för att få en detaljerad bild 
av patienternas upplevelse 
av cytostatikabehandling. 
Där efter granskades också 
patienternas dagböcker.  
Inget bortfall. 

Resultatet som framkom belyser 
betydelsen av dagboken hos 
patienterna som intog oral 
cytostatika. Den var en extra 
trygghet när ingen vårdpersonal 
fanns i närheten och innefattade 
information om cytostatikan och 
de biverkningar som kunde 
tillkomma samt vikten av att 
upprepad information skapade 
trygghet hos patienterna. 

Grad 2 

 

 
 

 



 

Bilaga B6 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
Kvalitet 

2008. 
England 
CINAHL  
 
 
 
 
 

Saltmarsh, 
K. & De 
Vries, K. 

The paradoxical 
image of 
chemotherapy: 
a 
phenomenologic
al description of 
nurses’ 
experiences 
of administering 
chemotherapy. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
cytostatika, med 
särskild 
betoning på kunskap, 
bakgrundsutbildning 
och stöd. 
 
 

Intervjuer med 9 
sjuksköterskor där alla 
arbetade på 
onkologiavdelning 
rekryterades att delta i 
denna fenomenologiska 
studie. 
Inget bortfall. 

Sjuksköterskorna följde 
patienterna under en längre tid. 
De fick bevittna vad cytostatika 
gör med patienterna och erkände 
att det var svårt att upprätthålla 
en positiva attityd mot 
läkemedlet p.g.a. detta. Vikt 
läggs vid att sjuksköterskor som 
arbetar med denna grupp av 
patienter kräver stor kunskap. 

Grad 2 

2008. 
England  
CINAHL 

Spears, J. Emotional 
support given by 
ward-based 
nurses to 
sarcoma 
patients. 

Syftet var att undersöka 
de sociala stöd 
sjuksköterskorna ger till 
patienter med 
diagnosen Sarkom som 
genomgår 
cytostatikabehandling. 

Fenomenologisk studie 
med intervjuer av 5 
sjuksköterskor.  
Inget bortfall.  

Det har visats att 
sjuksköterskans beteende var 
viktigt för patienterna i 
förhållande till det 
känslomässiga stöd som de 
tillhandahölls. Genom att 
sjuksköterskan visade klinisk 
erfarenhet, respekterade 
patienten, lyssnade på och 
bekräfta patientens upplevelser 
bidrog det till ökad livskvalitet. 

Grad 3 

 

 
 



         Bilaga B7 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2012 
Schweiz 
CINAHL 

Spichiger, 
E., Rieder, 
E., Müller-
Fröhlich, C. 
& 
Kasselring, 
A. 

Fatigue in 
patients 
undergoing 
chemotherapy, 
their self-care 
and the role of 
health 
professionals: A 
qualitative 
study.  

Syftet var att förklara 
cancer patienter med 
pågående 
cytostatikabehandling 
perspektiv på fatigue 
med speciell 
uppmärksamhet på 
kommunikation med 
vårdpersonal, 
närstående och patient. 
 
 

 Data samlades in genom 
intervjuer av 19 patienter. 
Studien genomfördes via 
en fenomenologisk ansats.  
Inget bortfall. 
 

Adekvat och systematisk 
information om fatigue och 
egenvårdsstrategier måste ges 
till dessa patienter vid 
påbörjandet av 
cytostatikabehandlingen, 
tillsammans med kontinuerlig 
utvärdering och individuell 
handledning av patienterna 
under hela behandlingen. 

Grad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga C1 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2010 
USA 
PsycINFO 

Barsevick, S., 
Stewart K.  
Beck, S. L., 
Dudley, W. 
N., Wong, B., 
Berger, A. 
M., Whitmer, 
K., Newhall, 
T. & Brown, 
S. 

Efficacy of an 
intervention 
for fatigue and 
sleep 
disturbance 
during cancer 
chemotherapy. 

Syftet var att utvärdera 
effekten av energi och 
sömnförbättring 
(EASE) för att behandla 
fatigue och 
sömnsvårigheter för att 
kunna förbättra den 
hälsorelaterade 
kroppsfunktionen. 

Frågeformulär användes 
för att mäta symtom och 
funktionell status. 292 
personer deltog och 
delades in i två grupper. 
Varje medlem i grupperna 
fick 3 stycken 
telefonsamtal under 
studiens gång ifrån en 
onkologisjuksköterska 
baserad på information om 
fatigue. En av grupperna 
fick tillgång till en 
handbok med nedskriven 
information om 
biverkningen.  
Bortfall: 14 personer. 

I början av studien upplevde 
båda grupperna fatigue och 
sömnsvårigheter, trots att 
deltagarna sovit runt åtta timmar 
per natt. Dock framkom det att 
vid senare möten längre fram 
under behandling fanns 
skillnader i sömnsvårigheterna 
hos EASE gruppen och 
kontrollgruppen. Informationen 
visade sig ge goda resultat 
genom att patienter upplevde att 
de kunde sova bättre. 

Grad 2 

2011 
England 
PubMed 

Granda-
Cameron, C., 
Hanlon, A. 
L., Lynch M. 
P. & Houldin 
A. 

Experience of 
newly 
diagnosed 
patients with 
sarcoma 
receiving 
chemotherapy 

Syftet var att undersöka 
oro för biverkningar 
och livskvalitet i 
nyligen diagnostiserade 
patienter med sarkom 
som får 
cytostatikabehandling.    

17 patienter gavs ett 
frågeformulär varav 11 
stycken valde att delta.  
Bortfall: 6 personer. 

Studien visade att patienter som 
nyligen har diagnostiserats med 
sarkom hade en hög oro för olika 
biverkningar där fatigue var den 
biverkning som påverkade deras 
livskvalitet negativt i störst 
utsträckning. 

Grad 2 

 

 
 



         Bilaga C2 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2010 
Turkiet 
CINAHL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt, S., & 
Unsar, S. 

Assessment of 
symptom 
control in 
patients with 
cancer in 
Northwestern 
Turkey. 

Syftet var att jämföra 
symtomen som 
uppträder före och efter 
cytostatikabehandling 
och att undersöka de 
faktorer som påverkar 
dessa symptom. Det 
sekundära syftet var att 
bestämma de vanligast 
förekommande 
symptomen som 
upplevs av patienterna 
med cancer om 
genomgår 
cytostatikabehandling. 

Tvärsnittstudie där 50 
patienter deltog. 
Frågeformulär samt 
intervjuer till samtliga 
förekom.  
Inget bortfall. 

Sjuksköterskor spelar en stor roll 
i vårdandet av dessa patienter 
såsom behandling, 
utbildning, samråd och 
symtomhantering och lindring 
av dessa. Genom att betrakta 
patientens personliga egenskaper 
såsom ålder, kön, socialstatus, 
sjukdomens prognos och 
duration hanterades symtomen 
som uppkom individuellt. 
 
 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 
 



         Bilaga C3 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2011 
Jordanien 
CINAHL 

Omran, S., 
Saeed, A., & 
Simpson, J.  

Symptom 
distress of 
Jordanian 
patients with 
cancer 
receiving 
chemotherapy.  

Syftet var att beskriva 
symtom av oro och 
obehag hos patienter 
med cancer som 
genomgår 
cytostatikabehandling. 
Med extra fokus på 
psykologiska och 
fysiska aspekter.   

En beskrivande 
jämförande studie med 
112 deltagare från 
onkologiavdelningar. 
Frågeformulär samt 
intervjuer fördes med 
samtliga deltagare och 
analyserades sedan.  
Inget bortfall. 

Män och kvinnor upplevde oro 
inom olika områden. Män oroade 
sig för äktenskapliga problem 
samt praktiska problem för 
familjen så som t.ex. 
transporter, kvinnor oroade sig 
mer över att bli inlagda på sjukhus 
och för hur det skulle gå för 
familjen. 

Grad 1 

2011 
Grekland 
PsycINFO 
 

Papadopulos, 
A., Vrettos, 
I., 
Kamposioras, 
K., 
Anagnostopo
ulos, F.,  
Giannopoulo
s, G., 
Pectasides, D 
Niakas, D., &  
Enconomopo
ulos, T. 

Impact of 
cancer 
patient´s 
disease 
awareness in 
their family 
members´ 
health-related 
quality of life: 
a cross-
sectional 
survey. 

Syftet var att förklara 
inflytandet som 
sjukdomsinsikt har på 
livskvaliten av både 
cancerpatienter och 
deras närstående.   

En intervjubaserad 
kvanitativ studie på 211 
patienter samt deras 
närmaste närstående. 
Bortfall: 4 patienter och 6 
närstående. 

Livskvaliten är högre hos de 
närstående än hos själva patienten. 
Sjukdomskännedom påverkar 
patienten negativt och sänker 
genom detta deras livskvalité, 
medan de närstående upplever det 
som stressfullt att patienten inte 
förstår sin sjukdom. Patienten 
upplevde också ett stresspåslag av 
att de närstående undanhöll dem 
någonting och slutsatsen var att 
det bästa är att informera 
patienten som sin situation. 

Grad 1 

          
          

 
 



Bilaga C4 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2013 
Holland 
CINAHL 

Schmid-
Büchi, S., 
Halfens, R. 
G., Müller, 
M., Dassen, 
T. & Van 
Den Borne, 
B.  

Factors associated 
with supportive 
care needs of 
patients under 
treatment 
for breast cancer. 

Syftet var att få insikt 
i patienternas cancer 
behandlingsrelaterade 
symtom och stödjande 
vård, och till att 
avgöra faktorer som är 
förknippade med 
behovet av stödjande 
vård. 

Tvärsnittstudie med 
frågeformulär där 175 
patienter valde att delta.  
Inget bortfall. 

Det visade sig att patienten 
främst behövde hjälp med de 
psykologiska faktorerna. Många 
hade behandlingsrelaterade 
symptom såsom trötthet, 
svettningar och 
kroppsförändringar.  Majoriteten 
led av ångest, feber, depression 
samt brist på socialt stöd och 
förtroende i sina personliga 
relationer vilket ökade deras 
behov av stöd. 

Grad 2 

2011 
Taiwan 
CINAHL 

Shun, S., 
Hsiao, F., & 
Lai, Y. 

Relationship 
between hope and 
fatigue 
characteristics in 
newly diagnosed 
outpatients with 
cancer   

Syftet var att 
undersöka sambandet 
mellan hopp och 
fatigue.  

Frågeformulär där 227 
patienter med olika typer 
av cancertumörer valde att 
delta.  Bortfall: 39 
patienter.  
 

Åtgärder som sätts in tidigt mot 
fatigue gör att patienter upplever 
mer hopp och minskad oro vilket 
i sin tur leder till minskat 
lidande. Sjukvårdspersonal bör 
ge individualiserad information 
och utbildning till dessa 
patienter för att höja deras 
upplevelse av hopp. 

Grad 1 

 
 

 
 



Bilaga C5 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2010 
England 
CINAHL 

Siefert, M.  Fatigue, pain and 
functional status 
during outpatient 
chemotherapy 

Syftet var att beskriva 
nivåer av fatigue och 
smärta med 
funktionella 
nedsättningar och 
deras relation mellan 
dessa.  

En retrospektiv, 
förklarande studie på en 
klinik i England under en 
fyra års period. All data 
samlades in genom 
genomgång av 70 stycken 
medicinjournaler.  
Inget bortfall. 

Fatigue var mer förekommande 
än smärta. Fatigue och 
funktionsnedsättningar var 
tydligt sammankopplade och 
förekom till mesta del under den 
första behandlings omgången 
samt hade en högre frekvens hos 
kvinnor än män. 

Grad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga C6 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod  

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2009 
Turkiet  
CINAHL 

Yesilbalkan, 
Ö., 
Karadakovan, 
A., & Göker, 
E.  

The 
Effectiveness of 
Nursing 
Education 
as an 
Intervention  to 
Decrease 
Fatigue 
in Turkish 
Patients 
Receiving 
Chemotherapy 
 

Studien var att svara 
på två frågor: 
Kan en 
sjuksköterskeledda 
pedagogiska insatser 
minska patienternas 
subjektiva rapporter 
om trötthet vid 
mottagning 
av 
cytostatikabehandling 
för första gången? 
Kan förbättringar i 
patienternas trötthet 
resultera i en 
efterföljande 
förbättring 
av QOL? 
 

Beskrivande experimentell 
studie. 35 patienter deltog. Ett 
formulär med personliga 
uppgifter som utvecklats av 
forskare 
användes för att samla in 
demografisk information 
om ålder, kön och 
sjukdomsrelaterade faktorer 
såsom 
diagnos, sjukdoms stadium, 
varaktighet av sjukdom, 
behandlingsdatum för 
påbörjande av 
cytostatikabehandling. Därefter 
genomfördes 
sjuksköterskeledda 
pedagogiska insatser såsom 
utbildning och hantering av 
fatigue samt copingstrategier.  
Tre mätinstrument användes 
under tiden för att uppskatta 
patienternas trötthet och QOL. 
Inget bortfall 

Sjuksköterskeledda 
utbildningsinsatser har 
potential att minska trötthet 
hos patienter med cancer 
som genomgår 
cytostatikabehandling för 
första gången. 
Livskvaliteten påverkas av 
patienternas upplevda 
trötthet. 
 

Grad 1 

 
 



                                                                                                               

Bilaga C7 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2010 
Turkiet 
CINAHL 
 
 

Yildirim, Y. 
& Kocabiyik, 
S. 

The relationship 
between social 
support and 
loneliness in 
Turkish 
Patients with 
cancer. 

Syftet var att 
undersöka sambandet 
mellan socialt stöd 
ifrån närstående och 
upplevelsen av 
ensamhet hos 
Turkiska patienter 
med cancer. 

Tvärsnittstudie 
genomfördes. 144 
deltagande patienter som 
genomgick 
cytostatikabehandling 
deltog. Frågeformulär 
delades ut till samtliga 
deltagande.  
Inget bortfall. 

Det framkom i studien att 
turkiska patienter sällan 
upplevde sig ensamma i och 
med sin sjukdom på sjukhuset. 
De hade låga poäng i skalan av 
upplevandet av ensamhet vilket 
tyder på att de fick stort socialt 
stöd ifrån anhöriga vilket i sin 
tur ledde till minskad risk för 
depression och ökad oro.  

Grad 1 

                                                                     

 

 

 

 

 

 
 



                                          Bilaga C8 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2008 
Taiwan 
PsycINFO 

Yun-Hsiang 
L., Yun-Fang 
T., Yeur-Hur 
L. & Chung-
Ming T.  

Fatigue 
experience and 
coping strategies 
in Taiwanese 
lung cancer 
patients 
receiving 
chemotherapy. 

Syftet var att förklara 
olika nivåer av fatigue 
och coping strategier 
hos Taiwanese lung 
cancer patienter med 
pågående 
cytostatikabehandling. 

En tvärsnitsstudie studie där 
frågeformulär om 
copingstrategier samt nivå 
av fatigue mättes hos 101 
cancerpatienter med 
pågående 
cytostatikabehandling. 
Inget bortfall.  

Antalet patienter som upplevde 
fatigue som biverkning ökade ju 
fler cytostatikabehandlingar de 
genomgick, en topp mättes 
under det tredje behandlings 
omgången. Den mest använda 
metoden för att kontrollera 
biverkningen var energisparande 
och copingstrategin var mycket 
sömn. Den mest använda 
kognitiva copingstrategin var 
intalandet att fatigue går över.  
Den mest effektiva aktiva 
metoden mot fatigue var motion. 

Grad 1 

 

 

 
 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 


	Kandidatuppsats 2012 ifyllbar framsida 2
	Kandidatuppsats Linda Och Lisa tredje
	Inledning
	Bakgrund
	Omvårdnad med ett helhetsperspektiv
	Information som ett verktyg för delaktighet
	Livskris som en reaktion på sjukdomsbesked
	Cytostatikabehandlingens inverkan

	Syfte
	Metod
	Datainsamling
	Databearbetning

	Resultat
	Patienters upplevelser
	Patientens delaktighet och behov

	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Konklusion och Implikation

	Baksida 2012

	Ort och datum: Halmstad 2013-05-03
	TITEL PÅ ARBETET: Påverkansfaktorer på omvårdad till patienter med cancer och cytostatikabehadnling
	Författare: Linda BerntssonLisa Claesson
	Ämne och omfattning: Omvårdnad 15 hp 
	Presentation av för fattaren: 


