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Bakgrund: Cancer är en sjukdom med över 200 olika former och cellgiftsbehandling är en 

vanlig behandling där cancerceller angrips, men även kroppens friska celler påverkas. Detta 

resulterar i biverkningar hos patienter som kan påverka livskvaliteten negativt trots att 

många av biverkningarna är lindriga. Sjuksköterskans primära roll är att arbeta för att främja 

hälsa och välbefinnande hos patienter. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters 

upplevelser av ha biverkningar vid cellgiftsbehandling. Metod: Arbetet har genomförts 

genom en kvalitativ metod där självbiografier med en narrativ karaktär har studerats. 

Resultat:  I resultatet framkommer fyra teman. (1) Att orka fortsätta leva; innefattar 

upplevelser av att orka genomgå biverkningar. (2) Kroppens begränsningar; innefattar 

upplevelser av hur biverkningar begränsar patienternas liv. (3) Att pendla mellan olika 

känslor: innefattar upplevelser om hur känslor till biverkningarna är olika från dag till dag. 

(4) Behovet av stöd: innefattar vikten av stöd vid biverkningar. Resultatet visar upplevelsen 

av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling. Konklusion: Genom en inblick i 

upplevelserna kan sjuksköterskan möta och förstå patientens individuella behov av stöd och 

genom detta förebygga lidande av biverkningar vid cellgiftsbehandling.   
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Background: Cancer is a disease with over 200 different types. Treatment with cytostatics 

is common, cancer cells are attacked, but the healthy cells can also be affected. This result 

in different side effects that can affect the life quality in a negative way, although many of 

the side effects are minor.  The primary role as a nurse is to work for the protection of health 

and wellbeing in the patient care. Purpose: The purpose was to describe patient experiences 

of having side effects in chemotherapy. Method: The study was based on a qualitative 

method where autobiographies with a narrative quality has been studied. Result: The result 

show four themes that include experiences about having side effects in chemotherapy. The 

result also show the experiences about how side effects give limitations in life, experiences 

about how the feelings to the side effects are different from day to day and the importance 

of support through side effects. The themes presented in the result together show the 

experiences of having side effects in chemotherapy. Conclusion: Through an insight into 

the experiences, the nurse can meet and understand the patient's individual need for support 

and thereby prevent suffering of side effects during chemotherapy. 
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INLEDNING 

Cancer är en sjukdom där 13,2 miljoner personer beräknas avlida per år i världen. Vid cancer 

finns ett flertal olika behandlingar för att försöka bromsa eller lindra sjukdomens framfart. 

Cellgiftsbehandling är en vanlig behandlingsmetod vid cancer med mål att slå ut 

cancerceller. Behandlingen kan upplevas krävande eftersom biverkningar ofta uppstår i 

varierande svårighetsgrad. Intresset för just detta ämne grundar sig i att vi själva sett personer 

i vår omgivning som har haft biverkningar vid cellgiftsbehandling och har då uppfattat detta 

som något svårt för både patient och utomstående.  Upplevelsen av att ha biverkningar är 

viktigt att förstå som sjuksköterska och därför är det angeläget att forska om. Genom 

kunskap om upplevelser kring biverkningar vid cellgiftsbehandling kan sjuksköterskan 

förstå hur biverkningar påverkar livet för patienter och hur denne kan möta dessa 

upplevelser. I studien har vi valt att benämna personerna som uttrycker sin upplevelse av att 

ha biverkningar vid cellgiftsbehandling som patienter.  

BAKGRUND 

Cancer 

Cancer är ett ord som representerar fler än 200 olika typer av samma sjukdom. Alla former 

av cancer börjar i en enda cell och kan uppstå i nästan alla kroppens delar. En cancercell 

innebär att den till skillnad från en normal och frisk cell inte slutar att växa eller dela sig, 

detta på grund av abnorm uppbyggnad. Denna okontrollerade celldelning bildar till slut en 

klump av celler, som benämns som en tumör. Tumörer kan delas in i maligna och benigna 

former. En benign tumör är godartad, och är uppbyggd av vanliga friska celler istället för 

cancerceller. En malign tumör är uppbyggd av cancerceller vilket betyder att den är elakartad 

och denna kan tränga sig in i omgivande vävnad. Om en cancercell avskiljs från tumören 

och tar sig vidare via blodet ut i kroppen kan nya tumörer bildas på andra platser i kroppen, 

detta kallas för metastasering. De maligna tumörerna benämns utifrån vart i kroppen den 

okontrollerade delningen sker. Karcinom är den vanligaste formen av cancer och är en 

benämning på tumörer som utgår från celler i slemhinnor, körtlar och hud. Utöver denna 

form finns sarkom som uppstår i bindväv, skelett och muskler och som oftast drabbar barn. 

Lymfom är en form som innebär att en malign tumör bildats utifrån celler i lymfkörtelvävnad 

och som finns i blodkroppsbildande organ. Om tumören istället bildas av celler i benmärg, 

kallas detta för leukemi (Johnson och Klein, 1994). Fram till år 2030 uppskattas 21,4 

miljoner människor i världen att diagnostiseras med cancer och 13,2 miljoner beräknas dö 

av sjukdomen varje år. Incidensen i cancer ökar, trots detta är det fler som överlever genom 

all forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder. Cellgiftsbehandling är ett sätt att 

behandla cancer beroende på vilken form av cancer som patienten drabbats av 

(Socialstyrelsen, 2013: Thun, Jemal & Ward, 2011).  
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Cellgiftsbehandling och dess biverkningar 

En av behandlingarna vid cancer är cellgiftsbehandling där läkemedel som benämns 

cytostatika används. Cytostatika är ett samlingsnamn av läkemedel och används vid cancer 

för att påbörja eller bibehålla en minskning av cancerceller. Beroende på tumörens typ och 

karaktär bestäms det om patienten ska ta emot cellgiftsbehandling samt hur många 

behandlingar som ska ges (Airley, 2009).  Cellgiftsbehandling har olika syften, antingen att 

förhindra tillväxt eller minska på symtom av sjukdomen (Thun et al., 2011). Vid behandling 

med cytostatika går läkemedlet ut i blodet och angriper cancerceller så att de hämmas eller 

dör. Även kroppens friska celler angrips, vilket innebär att cellernas funktioner skadas och 

ger diverse biverkningar som följd (Johnson & Klein, 1994). 

Biverkningar innebär effekter som inte hör till de som är avsedda att uppstå vid behandling 

med ett läkemedel. De flesta biverkningar är dosberoende och förutsägbara. Dessa kallas A- 

biverkningar. Genom att vara extra noggrann när det kommer till val och kombinationer av 

läkemedel samt dosering går biverkningarna att undvikas eller minimeras. B-biverkningar 

innebär de biverkningar som är ovanliga och som är oförutsägbara. Patienternas livskvalité 

kan påverkas negativt och patienten blir lidande trots att många av biverkningarna är lindriga 

(Läkemedelsboken, 2014). Cellgiftsbehandling vid cancer innebär att även kroppens friska 

cellers funktioner påverkas. Detta leder till att infektionsrisken blir större på grund av ett 

försvagat immunförsvar i de friska cellerna. Att kroppens friska cellers funktioner påverkas 

leder även till att snabbproducerande celler drabbas, exempelvis hårceller, hudceller och 

benmärgsceller. Detta bidrar till att en stor mängd biverkningar förekommer vid 

behandlingen, både psykiska och fysiska (Boyer & Tannock, 2005). Vid cellgiftsbehandling 

är det främst fysiska biverkningar som framträder. Dessa kan vara brist på energi, smärta, 

minskad aptit och illamående. Psykiska biverkningar som främst kan uppkomma är 

nervositet, känsla av ledsamhet och oro (Akin, Can, Aydiner, Ozdilli & Durna, 2010). På 

grund av de biverkningar och komplikationer en cellgiftsbehandling kan bidra till är det 

många patienter som kan behöva avsluta sin cellgiftsbehandling. Detta kan för patienterna 

bli psykiskt påfrestande eftersom behandlingen blir försenad. Genom att sjuksköterskan 

uppmärksammar patienters upplevelser vid behandling, kan sjuksköterskan främja hälsa och 

lindra lidande (Bell, 2008).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans primära roll är att arbeta för att skydda hälsan och välbefinnande hos 

patienter i deras vård, men även för att se till patientens säkerhet och rättigheter. Patienter är 

ofta i en utsatt position som kan bidra till lidande. Den utsatta positionen kan bero på 

sjukdom, mental status eller begränsad kunskap om sjukhusmiljö. Genom att jobba för och 

tillsammans med patienten, hjälper sjuksköterskan de patienter som inte kan vårda sig själva 

(Morrison & Korol, 2014).  

Sjuksköterskan har ansvar för vårdandet av hälsa, lidande och sjukdom i mötet med patient 

och anhöriga. Sjuksköterskan ska även visa hänsyn till patientens individualitet genom sitt 

agerande för att senare kunna underlätta patientens delaktighet i beslutsfattande inom vården 
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(Köberich & Farin, 2014; Söderlund, 2012). Det anses vara viktigt att ha förståelse för 

patientens behov vid cellgiftsbehandling och vilket stöd som krävs. Patienten drabbas både 

psykisk och fysiskt och därför är det viktigt för sjuksköterskan att ha ett samarbete som 

innehåller rutiner och strategier med övriga professioner inom vården. Detta för att minimera 

lidandet och biverkningarna vid cellgiftsbehandling (Gonzalez, 2012). Vidare skriver 

Papastavrou et al. (2013) att sjuksköterskan är mer benägen till att se patientens 

individualitet i vården om motivation visas till teamarbete mellan patient och sjuksköterska, 

men även mellan andra yrkesgrupper. Sjuksköterskan som utöver motivation ser teamarbete 

som något viktigt i professionen är mer benägen att stödja patienten genom vården. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskan som uppgift att ge stöd till patienter 

i vården och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper om behov finns.  

Vårdande  

Inom vårdvetenskap beskrivs vårdande som ett begrepp i relation till begreppen hälsa, 

patient, sjukdom och lidande. Vårdande betyder något mer än bara betydelsen av vård som 

genom medicinsk behandling, metod eller teknik kan tolkas som botande (Söderlund, 

2012).  Begreppet vårdande står för möten och relationer och genom ett samspel med 

sjuksköterskan kan patient och närstående medverka och vara delaktig i vården av sin hälsa. 

För att kunna stödja hälsoprocesser inom vårdandet och bekräfta patientens behov av balans 

och mening med livet krävs en närvaro från sjuksköterskans sida (Högskolan i Skövde, 

2014). Med begreppet hälsa menas mer än frånvaro från sjukdom. Hälsa innebär ett 

fullständigt välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt (World Health Organization, 

2014). Genom en personcentrerad vård kan värdighet och integritet hos patienten bevaras i 

vårdandet mot en bättre hälsa. Begreppet personcentrerad vård står för att varje patient ska 

ses som unik med individuella behov och förväntningar. Patienters upplevelser står i grund 

för vårdmötet och genom en öppenhet för olika individers kunskap kan vårdandet stärkas 

och utforma ett samarbete mellan patient och sjuksköterska. Utifrån patienters upplevelser 

ska sjuksköterskan identifiera vad hälsa betyder för den enskilda patienten, och genom vård 

kunna främja hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Att lindra lidande 

Lidande innebär upplevelsen vi får av att möta något ont och oundvikligt i det levda livet. 

Något som varje individ på olika plan upplever inom sig (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Enligt 

Lindwall (2012) är sjukdomslidande något som drabbar människan när sjukdomen som bor 

i kroppen tar över tillgångar och möjligheter för människan. Vårdlidande är det som uppstår 

när vården icke är vårdande. För att inte skapa vårdlidande bör sjuksköterskan hjälpa 

patienten att försonas med kroppens problem och stötta patienten i lidandet. 

 

Sjuksköterskan bör ha en vilja till att vara varsam för att inte förvärra patientens symtom och 

lidande (Dettmore & Gabriele, 2011). Biverkningar från en cellgiftsbehandling kan göra att 

patientens funktionella status i vardagen kan komma att påverkas och bli lidande, där svåra 

känslor inför den fortsatta behandlingen inte är helt ovanligt. Sjuksköterskan kan undvika 

att förvärra patientens lidande genom att fokusera på patientens behov (Anarado, Ezeome, 

Ofi, Nwaneri & Ogbolu, 2015). Eriksson (2001) beskriver i sin teori om lidandets drama. 
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Hon skriver om den lidande människan som inte har kontakt med sitt lidande och sina 

känslor förrän det har blivit bekräftat av människan själv. Genom att få detta bekräftat får 

människan känna tillåtelse till att ge uttryck för sitt lidande samt att visa det för sig själv och 

omvärlden utan att skämmas. När människan kan ge uttryck för sitt lidande ger detta 

möjlighet till ett vårdande.  

PROBLEMFORMULERING 

I mötet med patienter som har biverkningar vid cellgiftsbehandling kan det förekomma en 

osäkerhet hos sjuksköterskor i relation till patienters varierande upplevelser av att ha 

biverkningar.  Biverkningar kan upplevas samt påverka patienterna på olika sätt och 

sjuksköterskor kan därför ha svårt att identifiera patientens individuella behov av omvårdnad 

vid cellgiftsbehandling. Genom att beskriva patienters upplevelser av att ha biverkningar vid 

cellgiftsbehandling kan sjuksköterskan förstå och nyttja kunskap kring hur dessa 

biverkningar påverkar livet för patienter. Genom ökad förståelse och kunskap om patienters 

upplevelser av biverkningar kan framtida vård utvecklas samt främja personcentrerad vård. 

Om upplevelser av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling inte studeras finns risk för att 

sjuksköterskan inte uppmärksammar de behov av omvårdnad som finns, vilket kan leda till 

ett lidande för patienterna.  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att ha biverkningar vid 

cellgiftsbehandling. 
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METOD 

En kvalitativ metod valdes för att studera berättelser med en narrativ karaktär. I en kvalitativ 

metod fördjupas förståelsen av valt fenomen samt syftar på människans upplevelser och 

erfarenheter. Under forskningsprocessen har språket en central roll eftersom det är patientens 

egna beskrivna upplevelser som studeras i text (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

Enligt Dahlberg et al. (2008) har berättelser med narrativ karaktär fokus på självbeskrivande 

upplevelser och erfarenheter som sker i det vardagliga livet. Dessa upplevelser och 

erfarenheter har på något sätt koppling till fenomenet som benämns i studien. Ett fenomen 

är något som kan förstås som en situation och kan uppfattas eller upplevas av en individ. 

Upplevelserna som är i fokus i berättelserna är personliga och kan därför inte påverkas. Val 

av metod styrdes av studiens syfte som var att beskriva patienters upplevelser av att ha 

biverkningar vid cellgiftsbehandling.  

Urval 

Till studien valdes självbiografier som bestod av personliga berättelser om upplevelser av 

att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling som patient. Berättelserna skulle vara 

självbeskrivande och skrivna av patienter över 18 år. Därför exkluderades berättelser skrivna 

av barn som gått igenom cellgiftsbehandling samt närståendes upplevelser i berättelser. 

Litteratur på svenska valdes för att inte riskera att förlora viktiga aspekter vid eventuella 

feltolkningar och bristande kunskap i text på andra språk. För att beakta omvårdnadens 

utveckling vid cellgiftsbehandling samt för att minimera sökträffarna valdes självbiografier 

med utgivningsår mellan 2013 till 2017. Vid val av självbiografier togs ingen hänsyn till 

genus.   

Datainsamling 

Som källor för självbiografier som berörde upplevelser av att ha biverkningar vid 

cellgiftsbehandling valdes Högskolan i Skövdes bibliotekskatalog samt Libris. Högskolan i 

Skövdes bibliotekskatalog användes i första hand för snabb tillgång av böckerna och Libris 

för att komplettera sökningen, se bilaga 1. Sökord som användes var cancer, självbiografi 

och cancerberättelse, som sammanlagt gav 10 träffar i Högskolan i Skövdes 

bibliotekskatalog och av dessa valdes 3 böcker med titlar som ansågs besvara studiens syfte. 

Sökningen övergick sedan till Libris som gav 65 träffar. Av dessa valdes 4 självbiografier 

som ansågs svara på studiens syfte samt inklusions- och exklusionkriterier utifrån titel och 

sammanfattning. Presentation av valda självbiografier som var grund till resultatet visas 

nedan, se tabell 1. Tydligare presentation av självbiografierna visas i sammanfattning, se 

bilaga 2.   
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Tabell 1. Presentation valda självbiografier 

 

Analys 

Det insamlade materialet har analyserats med innebördsanalys utifrån Dahlberg et al. (2008). 

Med innebördsanalys menas att data som utgår från upplevelser analyseras. Det handlar om 

att förstå fenomenet och att hitta innebörden. Detta genom att analysera vad upplevelserna 

som är relaterade till fenomenet innebär för den enskilde. Den analyserade berättelsen ska 

delas in i delar för att helheten ska kunna analyseras och sen bilda en ny helhet. Strukturen 

anses vara väsentlig för att förstå hela innebörden av berättelsen och fenomenet. Den som 

ska analysera en berättelse bör ha olika attityder under analysens gång, dels en neutral attityd 

och inte reflektera över texten, men samtidigt kunna vara medveten till att reflektera 

(Dahlberg et al., (2008). För att minska risken för att data feltolkades fördes en diskussion 

om förförståelsen mellan studiens författare innan studien påbörjades. För att förstå innehåll 

och negligera egna värderingar anses förförståelsen viktigt (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

För att få en bild av helheten lästes först självbiografierna var för sig. Här framkom 

patienternas upplevelser av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling. Stycken, citat och 

meningar som ansågs svara på studiens syfte markerades och det som inte markerades valdes 

bort. Det markerade materialet samlades ihop och därefter fördes en diskussion mellan 

författarna av studien om relevansen av materialet från markeringarna i texten. Materialet 

från självbiografierna sammanställdes och delades in i meningsbärande enheter som 

framkom genom att ställa frågan om vad som sägs, hur det sägs och vad innebörden är 

(Dahlberg et al., 2008). För att behålla innehåll och betydelse, men för att göra 

meningsenheterna mer lätthanterliga genomgick meningarna en kondensering. Den 

kondenserade texten genomgick sedan en abstraktion genom att tilldelas koder. Koderna 

beskriver meningsenheterna med en rubrik, och sammanhanget från meningsenheten är 

bestående. Analysprocessen fortsatte sedan genom teman som bestod av olika koder med 

liknande innehåll. Genom en sammanställning och jämförelse av koderna framkom fyra 

Titel: Utgivningsår: 

Den lilla jäveln 2014 

Jag ska inte dö idag 2014 

När andetagen blir till luft 2017 

I kroppen min – resan mot livets slut och alltings 

början 

2013 

I kroppen min – vägsjäl 2014 

Jag vill fan leva 2014 

Kul med cancer – hur man tar sig igenom 

bröstcancer 

2014 
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stora teman, se bilaga 3 för utdrag ur analysprocessen. Av dessa teman har en ny förståelse 

av fenomenet framkommit (Dahlberg et al., 2008).   

Etiska överväganden 

Studien är baserad på självbiografier med innehåll av egna upplevelser där det finns en 

ambition att få dessa begripliga för individen själv och andra (Skott, 2012).  Författarna av 

självbiografierna har själva delgett sina berättelser till allmänheten och genom detta anses 

ett verk vara offentliggjort. Självbiografier är offentligt material och innehållet får inte 

förändras så att det på något sätt kränker författaren (SFS 1960:729). För att undvika att 

kränka författarna av självbiografierna har studien inte förvanskat text med risk för 

feltolkning. Citat har använts i studien för att stärka egna upplevelser så som författarna i 

självbiografierna själva har uttryckt sig i text. För att forskning ska accepteras krävs en 

respekt för människans värde. Det vill säga att hälsa, personlig integritet, mänskliga 

rättigheter samt grundläggande friheter är något som ska respekteras (Kjellström, 2012). Till 

denna studie beaktades etiska aspekter och författarna av studien hanterade texterna i 

självbiografierna med respekt. Författarna till självbiografierna har själva valt hur mycket 

information som delges till allmänheten och texten från självbiografierna har endast använts 

till denna studiens ändamål.    
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RESULTAT 

Resultatet visade upplevelser om hur biverkningar påverkar patienternas vardag och liv. Fyra 

teman bildades som framförs i studiens resultat.  Dessa teman presenteras i figur 1.  

 

Teman 

Att orka fortsätta leva 

Kroppens begränsningar 

Att pendla mellan olika känslor 

 

Behovet av stöd 

Figur 1: Översikt av teman  

 

Att orka fortsätta leva 

Att drabbas av biverkningar vid cellgiftsbehandling upplever patienterna som både fysiskt 

och psykiskt krävande. Patienterna upplever att biverkningarna tar upp en stor del av 

vardagen och livet vilket resulterar i ett lidande och att biverkningarna blir svårare att 

acceptera. Biverkningar leder till en mängd olika känslor och utmattning upplevs 

kontinuerligt hos patienterna genom cellgiftsbehandlingen, vilket innebär att patienterna 

många gånger känner att de inte orkar mer och att kroppen skriker efter vila. Vardagliga 

ansvarsområden upplevs svåra att hantera när de drabbas av utmattningen och patienterna 

måste prioritera och göra val för att orka. Titor (2014) “En grej om dagen inte mer. Du kan 

inte köra slut på dig själv” (s. 60). Detta innebär att vardagliga rutiner som att handla, hämta 

barn eller arbeta inte upplevs lika självklart som tidigare. Patienterna upplever en frustration 

när biverkningarna påverkar dagarna negativt och känner därför ofta att de måste ignorera 

sin svaghet. Detta för att biverkningarna inte ska få hindra dem från att göra det som tidigare 

varit självklart. För att klara av att genomgå biverkningar vid cellgiftsbehandling upplever 

patienterna att planering är betydelsefullt. Genom planering och valbarhet kan de på ett 

lättare sätt organisera dagen för att orka, vilket innebär en känsla av trygghet och större 

välmående för patienterna.   

Patienterna upplever kroppsliga förändringar av biverkningar, exempelvis viktnedgång och 

hårförlust. Dem upplever de kroppsliga förändringarna som påfrestande och att det minskar 
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deras välmående genom en förändrad självbild. För att kunna acceptera biverkningarna 

känner patienterna ett behov av att kunna göra egna val och genom detta underlätta svåra 

situationer med de kroppsliga förändringarna. Gidlund (2013) ”Vill inte se mig själv i 

spegeln – tunnhårig, striphårig. Vill inte se hur jag själv bryts ner. /…/ Snart går jag in i 

badrummet. Klipper mig” (s. 15). Genom valbarheten upplevs en trygghet som innebär att 

kroppsliga förändringarna är lättare att hantera och genomgå. När förändringarna upplevs 

lättare att genomgå får patienterna en stärkande känsla och övriga biverkningar blir mindre 

påfrestande. Kraft hos patienterna kan istället läggas på att orka vara sjuk. Att inte få göra 

egna val och inte ha kontroll upplever patienterna som ångestfyllt och leder till en känsla av 

utsatthet. De känner sig uttittade av människor omkring, en känsla som påminner om att vara 

utlämnad från samhället och som tar på krafterna psykiskt. Björkegren Jones (2014) 

“Cellgifterna gjorde sig påmind på mitt utseende. Det gjorde mig ledsen. Så utsatt” (s. 46). 

När patienterna känner sig uttittade uttrycker de ett behov av att finna lösningar för att 

undvika detta. När de tar kontroll och finner en lösning, upplever patienterna en trygghet 

och frihet som innebär att det blir lättare psykiskt att genomgå biverkningar som påverkar 

fysiskt. Patienterna uttrycker även att livskvalitén ökar i relation till att ta kontroll. Trots 

känslan av frihet vid kontroll upplever patienterna att biverkningarna leder till begränsningar 

i livet som inte går att kontrollera.  

 

Kroppens begränsningar 

Patienterna upplever att behandlingens biverkningar leder till fysiska och psykiska 

begränsningar i deras liv. Eftersom biverkningarna upplevs annorlunda från dag till dag, 

upplevs även begränsningarna variera hos patienterna. Trötthet är en återkommande 

biverkning hos patienterna som påverkar kroppen fysiskt och psykiskt. De upplever hur 

hjärnan blir långsam, att de hamnar i en dimma och hur en känsla av berusning infinner sig. 

När allt runt omkring susar snabbt förbi är det omöjligt för patienterna att följa det tempot 

de tidigare haft. Gidlund (2014) “Jag är trött nu. Så mycket i kroppen som inte fungerar. 

Min startsträcka, för vad jag än ska göra, är enorm ” (s. 92). På grund av tröttheten är 

vardagliga ansvarsområden svåra att genomföra och innebär begränsningar för patienterna 

eftersom kroppen inte orkar. Tröttheten upplevs som en intensiv utmattning och är svår att 

stå emot. Patienterna upplever att hjärnan påverkas vilket leder till förvirring. Hjärnan 

arbetar inte som den ska och de upplever att det blir begränsningar för att tankarna inte är 

koncentrerade. Begränsningarna gör att patienterna upplever ett lidande och att livskvalitén 

minskar när aktiviteter som annars skulle stärka deras välmående behöver uteslutas.  

Patienternas välmående påverkas även när biverkningarna ger smärta. Patienterna upplever 

att de begränsas eftersom smärtan påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. När smärtan 

upplevs som svårhanterlig är vardagliga sysslor omöjliga att genomföra. På grund av den 

upplevda smärtan kan patienterna inte fokusera på någon annan är dem själva. Trots 

smärtlindring upplever patienterna smärtan som ihärdig och svår. Patienterna uttrycker att 

det känns som att cellgifterna invaderar kroppen och att de skadar slemhinnorna. Kroppen 

blir skör med känslig hud, blödande tandkött, blåsor och svamp i munnen, torra ögon och 

andfåddhet. Andersson (2014) “Andningen känns tung vid minsta ansträngning och huden 

bränner när jag rör mig. Jag känner mig skör som en sparvunge” (s. 175). Smärtan upplevs 
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olika från gång till gång vilket innebar att patienterna blev chockerade trots att de läst på 

inför behandlingen. I relation till detta upplever patienterna att biverkningarna även blir 

psykiskt smärtsamt eftersom det uppstår svårigheter i att förbereda sig och spontaniteten i 

livet försvinner.  

Illamående är ytterligare en biverkning som begränsar patienternas liv och möjlighet till 

spontanitet. Illamåendet upplevs som begränsande eftersom det ständigt påminner dem i 

vardagen och leder till svårigheter att göra saker spontant. Illamåendet uttrycks uppkomma 

vid behandlingstillfället när cellgiftet genast kommer in i kroppen, men även efter några 

dagar. Patienterna upplever att det är besvärligt att vara illamående och att det påverkar 

vardagen till att inte kunna leva som tidigare. Vissa dagar kämpar patienterna emot 

illamåendet och försöker ignorera det för att försöka leva som tidigare men detta leder till 

att kroppen gör motstånd. Det som i synnerhet påverkas av illamåendet är aptiten hos 

patienterna när de försöker att äta. De upplever frustration att illamåendet är närvarande som 

en molande känsla, vilket innebär att det uppstår svårigheter i att äta. Dock upplever 

patienterna detta som överkomligt och de försöker att äta. Det är inte endast illamåendet som 

påverkar aptiten enligt patienterna. Smaken är också något som upplevs ha förändrats av 

cellgifterna och påverkar aptiten. De upplever att maten har en metallisk smak eller att det 

mesta är helt smaklös vilket leder till att det blir svårt att njuta av maten. Aptitlösheten och 

att smaken förändras leder till en begränsning i patienternas näringsintag. Patienterna 

upplever en skyldighet att vara med och äta under familjemåltiden trots aptitlösheten. 

Skyldigheten upplevs som besvärlig eftersom de inte vill påverka familjen till oro, vilket 

innebär att aptitlösheten även blir en psykisk utmaning för patienterna. De uttrycker hur 

intaget av mat, trots illamåendet och aptitlösheten, upplevs som det viktigaste för att få ork 

och kraft att genomgå behandlingen och dess biverkningar. Samtidigt upplevs svårigheter 

vid intaget av mat eftersom aptitlösheten och illamåendet minskar patienternas intresse för 

mat. Att genomgå en mängd begränsningar och förändringar på grund av behandlingens 

biverkningar upplevs som en utmaning hos patienterna. De upplever att de är i en utsatt 

situation när de hela tiden behöver anpassa sig eftersom varje dag ser annorlunda ut. 

 

Att pendla mellan olika känslor 

Patienterna upplever att ingen dag är den andra lik varken fysiskt eller psykiskt på grund av 

biverkningar vid cellgiftsbehandling. Under perioden av biverkningar uttrycker patienterna 

att en känslobetonad skillnad sker under de olika dagarna, beroende på hur de mår fysiskt. 

Andersson (2014) “Ena morgonen slår man upp ögonen med en känsla av att allt är möjligt, 

dagen efter får man tårar i ögonen vid en mjuk beröring“ (s. 178). För att acceptera 

situationen när allt upplevs som svårt försöker de finna kraft till styrka i sig själva eller hos 

anhöriga för att uppleva välmående i den utsatta situation som biverkningarna bidrar till. 

Den utsatta situationen kan bidra till lidande för att patienterna upplever frustration och ilska 

till att behöva genomgå svåra biverkningar som drabbar dem både fysiskt och psykiskt på 

samma gång. De dagar när biverkningarna är lättare och lidandet är mindre uppstår emellanåt 

känslor av tacksamhet. Tacksamhet för att behandlingen finns och för att den ska resultera i 
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något bra, vilket innebär att patienterna upplever att det blir lättare att kämpa sig igenom 

biverkningarna för att bli friska.  

Eftersom biverkningarna ser olika ut från dag till dag och den fullständiga behandlingen inte 

alltid är inom synhåll, leder detta till att patienterna upplever olika känslor till framtiden, 

exempelvis ledsamhet, oro och frustration. Ibland behöver patienterna vänta med 

behandlingarna till ett senare tillfälle på grund av att biverkningarna bidragit till att kroppen 

behöver återhämta sig. Patienterna kan ibland uppleva att detta är skönt, eftersom det innebär 

att kroppen får vila från biverkningar. Dock innebär det även en stress för patienterna 

eftersom behandlingen gör ett uppehåll och leder till att de inte kan fullfölja sin behandling 

som planerat. Stressen innebär ett lidande för patienterna som behöver vänta på nästa 

behandling. Att leva i ovisshet, eftersom patienterna inte vet hur nästkommande dag ser ut, 

innebär att de upplever svårigheter i att förbereda sig psykiskt inför framtiden. De upplever 

oro och rädsla inför biverkningarna och hur de ska utspela sig, vilket bidrar till en ångest 

inför att planera dagarna i förväg. Ångesten innebär att de inte vågar planera aktiviteter med 

familj och vänner eftersom de inte vet om de kommer att orka eller inte. Att inte våga planera 

leder till att patienterna upplever att relationen med anhöriga blir lidande. I den psykiskt 

utsatta positionen som patienterna befinner sig i när de lever i ovisshet, upplevs den stora 

betydelsen av att själv vara stark och att genom det orka nå målet av behandlingen.  

Håkansson (2014) skriver: 

I filmen Polarexpressen säger Tom Hanks: it is not about where the train is 

going that is important, it is a question about getting on or not. Det är passande 

med tåget i detta koncept, det kommer att komma fram. Vad fram är vet jag 

inte än, men frisk kommer jag att bli (s.76). 

 

Behovet av stöd 

För att lättare kunna genomgå biverkningar och nå målet av cellgiftsbehandlingen upplevs 

stödet som en trygghet för patienterna. Patienterna upplever anhörigas stöd som 

betydelsefullt och stärkande när de känner sig svaga. Att anhöriga visar sitt engagemang och 

försöker underlätta vardagen genom att vara hos patienterna bidrar till att patienterna 

upplever en känsla av trygghet. Tryggheten innebär att det blir lättare för patienterna att 

genomgå behandlingen och dess biverkningar. Patienterna upplever en rädsla att genomgå 

behandlingen och biverkningarna ensamma. Andersson (2014) “För första gången tog jag 

cellgifter ensam, Christer var bortrest och jag kände mig både liten och rädd” (s. 158). 

Patienterna upplever tacksamhet över att anhöriga fortsätter att stödja dem och inte blir rädda 

eller avskräckta när patienterna genomgår behandlingens biverkningar. Genom stödet från 

anhöriga i behandlingen upplever patienterna en styrka till att orka kämpa mot målet av 

behandling trots biverkningarna. Ibland upplever patienterna att de måste dölja sin svaghet 

och sitt behov av stöd för att skydda anhöriga från oro. När patienterna mår dåligt på grund 

av biverkningar leder det till att rutiner i deras vardag förändras för att de inte orkar. Detta 
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innebär en risk för att patienterna belastar sin omgivning när de behöver stöd i vardagen. I 

stödet från anhöriga upplever patienterna skuldkänslor för att biverkningarna belastar 

anhöriga. De upplever att anhöriga fokuserar på hur patienterna ska klara av sina vardagliga 

behov istället för att uträtta sina egna behov. Detta innebär att patienterna ibland känner att 

de istället är tvungna att söka stöd från annat håll.  

Håkansson (2014) skriver: 

Det finns vissa tankar jag gärna pratar tillsammans med en oberoende part. Jag kan 

prata om det mesta med min familj men vissa saker kändes bra att ta med en 

utomstående. Kuratorn är lätt att prata med (s.59).  

Patienterna upplever att stödet från den professionella hjälpen, exempelvis från 

sjuksköterskor, kuratorer och psykologer hjälper dem att finna riktlinjer för att hantera de 

olika känslorna som uppkommer i samband med biverkningarna. De uttrycker en lättnad för 

att det finns hjälp att tillgå när de inte vill belasta anhöriga. Patienterna upplever att de stärks 

av samtal från den professionella hjälpen och det leder till att skuldkänslorna för 

belastningen hos anhöriga minskar. När skuldkänslorna minskar kan patienterna vara mer 

öppna till anhörigas stöd och genom detta få ett större välmående.  

 

Resultatsammanfattning 

Patienterna upplever att biverkningarna upptar en stor del av vardagen och påverkar livet 

både fysiskt och psykiskt. Detta resulterar i att biverkningarna blir svårare att acceptera 

vilket leder till en frustration. De känner ofta att biverkningarna inte ska få hindra dem från 

att göra det som tidigare varit självklart. Genom planering, valbarhet och möjlighet till 

kontroll av vardagens sysselsättningar kan patienterna på ett lättare sätt organisera dagen och 

finna lösningar för att orka.  Detta leder till en känsla av trygghet och större välmående för 

patienterna.  De biverkningar som patienterna drabbas av leder till olika kroppsliga 

begränsningar i livet. Begränsningarna upplevs som en utmaning för patienterna eftersom 

det innebär att de måste anpassa sig när varje dag ser annorlunda ut.  När dagarna inte är 

desamma leder detta till en känslobetonad skillnad från dag till dag, beroende på hur 

patienterna mår fysiskt. När patienterna lever i ovisshet om hur biverkningarna ska yttra sig 

uppstår svårigheter i att förbereda sig psykiskt.  För att orka nå målet av behandlingen och 

uppleva trygghet vid ovisshet, uttrycker patienterna betydelsen av att vara stark. För att 

uppleva mer trygghet under cellgiftsbehandlingen och för att lättare kunna genomgå 

biverkningarna upplever patienterna stöd från anhöriga betydelsefullt. Stödet bidrar till en 

stärkande känsla hos patienterna. Tidvis upplever patienterna behov av att prata med en 

utomstående, exempelvis professionell hjälp som sjuksköterskor, kuratorer samt psykologer. 

Detta eftersom de upplever att anhöriga belastas, vilket bidrar till att patienterna får 

skuldkänslor.    
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som användes för att beskriva patienters upplevelser av att ha biverkningar vid 

cellgiftsbehandling var en kvalitativ metod. Studiens metod fördjupar förståelsen av valt 

fenomen på det sätt som den uppfattas eller upplevs av en individ vilket gör att metoden 

passar in på valt syfte om egna upplevelser. För att analysera narrativer valdes 

innebördsanalys till studien. Detta för att förstå vad upplevelserna innebär för patienterna i 

relation till fenomenet (Dahlberg et al., 2008). En annan metod som skulle kunna användas 

till denna studie är innehållsanalys. Vid jämförelse av dessa två metoder upplevdes 

innebördsanalys mer relevant till studiens syfte eftersom innehållsanalys endast har fokus på 

det manifesta innehållet, det vill säga det som syns tydligt i texten. Medan innebördsanalys 

har fokus på det dolda innehållet (Dahlborg – Lyckhage, 2017).   

Självbiografier mellan 2013–2017 söktes för att som tidigare beskrivet kunna minimera 

sökträffarna men också för att upplevelserna av vård och behandling riskerade att variera. 

Detta på grund av förändrade riktlinjer inom vården och de levnadsvanor vi har till skillnad 

från för några år sedan. Behandlingsalternativen är idag mer utvecklade och samhället har 

en moderniserade syn på vad som är hälsa och välbefinnande. Patienternas kön kan ha 

betydelse för hur de upplever biverkningarna, dock valdes det i studien att inte använda sig 

av självbiografier med aspekt på genus. Detta skulle kunna påverka resultatet om det finns 

skillnader i upplevelser beroende på kön hos patienterna. Form av cancersjukdom var inte 

av betydelse i sökningen av material till syftet i studien, dock skulle form av cancersjukdom 

kunna ge annorlunda upplevelser av biverkningar. I valda självbiografier skriver 

informanterna under en och samma period. Därför finns ingen risk för att minnet under tiden 

förändras. Eftersom författarna av studiens modersmål är svenska samt för att minska risken 

för feltolkningar i språket, valdes endast självbiografier med svensk text. Risken med att 

använda självbiografier i studien kan vara att texten i självbiografin omarbetas och anpassas 

till läsaren. En del av informationen kan därför gå förlorad när de valt vad som ska berättas 

och inte. Ett sätt att gå till väga för att nå mer information som kan vara användbar inom 

sjuksköterskans profession är intervjuer. Friberg och Öhlén (2017) skriver att i intervjuer 

finns utrymme för eftertanke och följdfrågor är möjliga för att få en bredare aspekt på 

upplevelser.  

Självbiografierna lästes med en öppenhet var för sig av författarna för att sedan tillsammans 

genomföra analys och diskussion. En aktsamhet har under analysprocessens gång beaktats 

eftersom öppenheten kan bli påverkbar av känslomässiga bindningar till fenomenet i 

studiens syfte (Dahlborg- Lyckhage, 2017). Ett återkommande begrepp under 

analysprocessen var helhet- delar- helhet. I analysen plockades delar ut ur texten där likheter 

och olikheter av upplevelser bildade en ny helhet (Dahlberg et al., 2008). De situationer i 

texterna som inte ansågs vara relevant för syftet plockades bort. För att få fram ett tillförlitligt 

och överförbart resultat krävs enligt Wallenberg och Henricsson (2012) en hög grad av 

trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet. Pålitligheten kan stärkas genom att 

förförståelsen bearbetas, något som författarna inte har förtydligat i studien. Genom 
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förtydligad förförståelse kunde kvaliteten av studien ha stärkts och författarna av studien 

hade kunnat ha en större öppenhet för ny förståelse och kunskap till syftet. Författarna av 

studien reflekterade över om de gick miste om information när förförståelsen om upplevelser 

av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling var vag. Det reflekterades även över om det 

fanns en risk för feltolkning på grund av detta. Dock upplevdes tolkningen av text stärkas 

genom att två författare av studien utförde tolkningen tillsammans. Diskussioner fördes 

kontinuerligt mellan författarna vilket gjorde att överensstämmandet av tolkning mellan 

parterna var säkerställt.  

Studien har enligt Dahlborg - Lyckhage (2017) en hög trovärdighet eftersom arbetet baseras 

utifrån den primära källan. Självbiografierna är berättelser skrivna av patienter som uttrycker 

upplevelsen av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling och därför ansågs trovärdigheten 

hög eftersom det är patienternas egna tolkning. Trovärdighet och pålitlighet stärktes genom 

citat från självbiografierna vilket ger stöd till resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att biverkningar från cellgiftsbehandlingen påverkade patienterna både 

fysiskt och psykiskt.  Detta kan relateras till Boyer och Tannock (2005) som skriver att 

kroppens celler drabbas vid cellgiftsbehandling, vilket gör att både fysiska och psykiska 

biverkningar kan uppkomma. I resultatet upplevde patienterna att biverkningarna bidrog till 

en mängd olika känslor som bidrog till att de upplevde sig vara utmattade av behandlingen. 

Utmattningen bidrog senare till ett lidande och de kände att lidandet påverkade deras ork till 

att klara av att genomgå biverkningarna. I enlighet med resultatet menar Läkemedelsboken 

(2014) att alla biverkningar kan bidra till att patienten blir lidande och att livskvaliteten 

påverkas negativt. Vidare menar Arman och Rehnfeldt (2011) att upplevelsen av att möta 

något ont eller oundvikligt i livet innebär lidande och att det påverkar varje individ på olika 

sätt.   

I resultatet upplevde patienterna ett behov av att prioritera och kunna göra val för att orka 

med vardagen eftersom vardagliga rutiner inte upplevdes lika självklara som tidigare. När 

patienterna upplevde att de inte kunde göra val och ha kontroll, bidrog detta till lidande och 

en känsla av utsatthet. Detta kan relateras till Anarado, Ezeome, Ofi, Nwaneri och Ogbolu, 

(2015) som menar att biverkningar från en cellgiftsbehandling kan göra att patientens vardag 

påverkas negativt och kan leda till ett lidande hos patienten, vilket bidrar till att svåra känslor 

inför fortsatt behandling inte är ovanligt, vilket överensstämmer med föreliggande studie. 

För att lättare klara av att genomgå fortsatt behandling och dess biverkningar upplevde 

patienterna i resultatet därför valbarheten som betydelsefullt. I resultatet framkom även att 

patienterna ibland ignorerade sin svaghet och sitt lidande, vilket kan jämföras med Eriksson 

(2001) teori om lidandets drama. Hon skriver att människan själv måste inse sitt lidande för 

att kunna bekräfta lidandet. Patienterna uttrycker i resultatet att de ignorerade svagheten för 

att kunna göra det som tidigare varit självklart, vilket innebar att lidandet inte visades för 
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andra. Vidare menar Eriksson (2001) att först när lidandet är bekräftat kan människan tillåta 

sig att uttrycka sitt lidande och då kan lidandet förebyggas genom vård.  

Resultatet visar att patienterna upplevde att ingen dag var den andra lik varken fysiskt eller 

psykiskt i relation till biverkningarna. De upplevde att det fysiska måendet bidrog till vilka 

känslor de skulle uppleva under dagarna. Patienterna i resultatet upplevde att den utsatta 

situationen de befann sig i när det psykiska påverkades av det fysiska kunde bidra till lidande. 

Frustration och ilska upplevdes när patienterna behövde genomgå biverkningar som 

drabbade dem både fysiskt och psykiskt på samma gång. Detta kan relateras till Lutgendorf 

et al. (2000) som menar att i relation till de fysiska biverkningarna från cellgiftsbehandling 

kan patienter uppleva en psykisk påverkan som senare kan bidra till ett emotionellt lidande 

hos patienten. När patienterna i resultatet upplevde svåra känslor till exempel frustration, 

ilska och oro på grund av fysiska biverkningar upplevde de att det var viktigt att vara psykiskt 

stark i sitt lidande. Vikten av att ha kraft till att orka uttrycktes även när patienterna behöver 

flytta fram behandlingar. Bell (2008) skriver att komplikationer och biverkningar i samband 

med cellgiftsbehandling kan bidra till att en behandling blir avslutad. Detta kan, i enlighet 

med resultatet, leda till en psykisk påfrestning. I resultatet kunde patienternas kroppar 

behöva återhämta sig från biverkningar vilket innebar att de var tvungna att göra ett uppehåll 

i behandlingen för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Detta upplevde de ibland som en lättnad 

eftersom de inte behövde drabbas av biverkningar. Dock upplevdes en stress på grund av att 

de inte kunde fullfölja sin behandling som planerat, vilket innebar att ett lidande uppstod. 

Decat Bergerot, Mitchell, Tam Ashing och Kim (2017) och Aguado Loi (2016) menar, precis 

som resultatet visar, att biverkningar och behandlingen leder till att patienter upplever stress 

och att stressen senare kan leda till ett lidande.   

Resultatet visar att patienterna kände en oro och rädsla som utvecklades till ångest när de 

upplevde ovisshet till hur biverkningarna skulle påverka dagen. När patienterna upplevde 

ångest innebar det att de inte vågade planera aktiviteter tillsammans med anhöriga. Detta 

eftersom patienterna var rädda för att det inte skulle orka. Att inte våga planera med anhöriga 

bidrog till att patienterna upplevde att relationen med anhöriga blev lidande. Detta kan 

relateras till Wagland (2016) som skriver att känslorna kan vara svåra i patienternas utsatta 

situation vid biverkningar. De svåra känslorna kan leda till att patienternas relationer 

påverkas i den grad att det ger en negativ inverkan på kvaliteten av livet. En effektiv 

kommunikation är då viktigt mellan patienterna och anhöriga för att psykisk ohälsa ska 

kunna förebyggas och istället främja kvaliteten av liv. I resultatet när patienterna upplevde 

att de befann sig i en utsatt position på grund av ovissheten upplevdes styrkan hos dem själva 

väsentlig. Detta för att uppnå välmående och förebygga lidande. Morrison och Korol (2014) 

menar att lidande uppstår när patienterna befinner sig i en utsatt position. När patienterna 

upplever ett lidande är det viktigt att sjuksköterskan kan jobba för och tillsammans med 

patienterna för att kunna vårda. 

I resultatet framkom det att biverkningarna från cellgiftsbehandlingen begränsade 

patienternas vardag både fysiskt och psykiskt. Trötthet, illamående och smärta var 

biverkningar som begränsade patienterna och försämrade deras möjlighet till välmående. 

Resultatet visar att begränsningarna upplevdes variera beroende på hur biverkningarna 

drabbade patienterna. Detta kan stödjas med Arman och Rehnfeldt (2011) som menar att 
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biverkningar begränsar patienternas möjligheter till att leva som tidigare när tillgångar och 

möjligheter tas från människans kropp. När möjligheter fråntas människan leder detta till 

lidande. Wagland et al. (2016) skriver i sin studie att sjuksköterskor sällan upptäcker 

svårigheter som patienter har vid cellgiftsbehandling och kan därmed inte informera 

patienterna om cellgifternas biverkningar. Detta leder till att patienterna får bristande 

kunskap om hur biverkningar kan påverka dem. Lindwall (2012) menar att i rollen som 

sjuksköterska är det därför viktigt att uppmärksamma patienter om att biverkningarna 

påverkar kroppen och leder till begränsningar. När detta uppmärksammas kan 

sjuksköterskan undvika att förvärra lidandet hos patienterna. Vidare menar Morrison och 

Korol (2014) samt Söderlund (2012) att sjuksköterskan kan hjälpa patienterna att lindra 

lidandet genom att främja hälsa och välbefinnande. De menar även att vårdande av lidande 

är något som sjuksköterskan har ansvar för i mötet med patienten. 

Kayl och Meyers (2006) menar att illamåendet och aptitlöshet som begränsningar kan 

upplevas som störande och påverka levandskvalitén för patienterna. Likaså visar resultatet 

att patienterna upplevde att illamåendet begränsade dem att leva som de tidigare gjort. 

Frustration uppkom hos patienterna när illamåendet ständigt påverkade dem och minskade 

deras intresse för mat. Trots detta försökte de äta och få i sig näring för att orka genomgå 

behandlingen och dess biverkningar. Av den orsaken visade resultatet att trötthet gjorde att 

patienterna begränsades när de inte kunde genomföra rutiner inom vardagliga 

ansvarsområden som tidigare varit självklara. Detta kan relateras till Wagland et al. (2016) 

som menar att tröttheten bidrar till att det blir svårt att orka uträtta de dagliga 

ansvarsområdena. De menar att svårigheter att orka är det som benämns mest i relation till 

biverkningar vid cellgiftsbehandling. Vidare menar Decat Bergerot et al. (2017) att praktiska 

problem vid biverkningar inte är ovanliga, exempelvis som att inte kunna sköta 

hushållssysslor eller att inte kunna utöva en aktivitet. Detta kan stärkas av resultatet där 

patienterna upplevde att det var svårt att göra saker spontant när biverkningarna begränsade 

dem. De aktiviteter som tidigare gett kraft åt patienternas välmående gick inte längre att 

genomföra och begränsningarna innebar att patienterna upplevde lidande. För att känna 

livskvalité upplevde patienterna i resultatet att de behövde uppnå ett psykiskt välmående vid 

fysiska begränsningar genom att hitta fysiska lösningar till dessa. Lutgendorf et al. (2000) 

menar däremot att livskvalité kan uppnås utan ett ökat psykiskt välmående. De menar att 

trots ett minskat psykiskt välmående kan patienterna finna tillfälliga lösningar till 

begränsningar vilket ökar livskvalitén. Detta stödjer inte studiens resultat eftersom 

patienterna i resultatet först upplever livskvalité när psykiskt välmående uppstår genom 

fysiska lösningar.  

I resultatet upplevde patienterna olika behov av stöd för att kunna känna välmående när 

biverkningarna bidrog till lidande. Patienterna uttryckte att stödet från utomstående var 

stärkande, betydelsefullt och att det gav en trygghet. Genom tryggheten upplevde patienterna 

att biverkningarna och behandlingen blev lättare att genomgå. Lutgendorf et al. (2000) 

menar i sin studie att livskvalité och ett funktionellt välmående inte är relaterat till 

patienternas sociala stöd av andra, något som inte kan stödjas av resultatet. Dock upplevde 

patienterna i resultatet ibland att det fanns en risk för att de skulle belasta sin omgivning när 

de behövde stöd i vardagen. Det bidrog till att de upplevde ett lidande på grund av 

skuldkänslor till att biverkningarna belastade anhöriga och att anhöriga fokuserade på 
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patienternas behov istället för på sina behov. Detta kan stödjas av Decat Bergerot et al. 

(2017) som skriver att vid förekomsten av biverkningar är det inte helt ovanligt att olika 

känslor uppstår när patienterna lever med anhöriga under nya omständigheter. Vidare skriver 

Gonzalez (2012) att det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för patientens behov och 

vilket stöd som krävs i vården och genom detta minimera lidandet av biverkningar vid 

cellgiftsbehandling. Högskolan i Skövde (2014) och Thun et al. (2011) menar därigenom att 

det krävs en närvaro från sjuksköterskan för att kunna ge stöd i hälsoprocessen och vården, 

detta genom att bekräfta patientens individuella behov för mening i livet.  

Konklusion 

Cellgiftsbehandling ger diverse biverkningar som följd. Studien visar att patienter som har 

biverkningar vid cellgiftsbehandling påverkas både fysisk och psykiskt genom 

biverkningarnas effekter. I patienternas situation uppmärksammas vilket lidande 

biverkningarna innebär samt deras behov av att få göra egna val. Det behov som 

uppmärksammas är även stödet från anhöriga och utomstående. Att ha anhöriga kring sig 

upplevs som en trygghet och stödet ger en styrka till att orka genomgå biverkningarna. Att 

kunna göra val i vardagen för att orka fortsätta leva och undvika lidande ger en känsla av 

kontroll. Det framgår i studien att patienternas psykiska hälsa påverkas eftersom 

biverkningar leder till fysiska begränsningar i vardagen. Begränsningarna gör att patienterna 

inte kan göra det som tidigare varit självklart för deras välmående. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att uppmärksamma patienter som genomgår behandling vid cytostatika för 

att förebygga fysisk och psykisk ohälsa vid biverkningar. Eftersom sjuksköterskan möter 

patienter som har biverkningar vid cellgiftsbehandling kan kunskapen om upplevelser och 

lidandet bidra till att se och våga möta patientens individuella behov av stöd och vård. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

 

Patienters upplevelser av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling kan bidra till kunskap 

som kan vara ett stöd för sjuksköterskan i mötet med patientens individuella behov av 

vård.  Patienternas upplevelser varierar eftersom de påverkas olika av behandlingen. 

Kunskapen kan ge sjuksköterskan en trygghet i mötet med patient och genom tryggheten 

kan sjuksköterskan utveckla en god och trygg vårdrelation. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan vågar möta patientens upplevda lidande för att få ökad förståelse om 

patientens vårdbehov. Genom ökad förståelse kan sjuksköterskan skapa bättre 

förutsättningar för patienter som genomgår biverkningar vid cellgiftsbehandling och 

därigenom minska lidande.  

 

Utveckling inom cellgiftsbehandling och dess biverkningar samt en förbättrad kunskap hos 

sjuksköterskan inom omvårdnad är ett skäl till varför vidare forskning bör ske. På lång sikt 

kan förhoppningsvis vidare forskning leda till ett minskat lidande vid biverkningar av 

cellgiftsbehandling. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka lidandet 

specifikt till varje enskild individ i relation till specifik cancerform. Detta för att få en djupare 

förståelse för upplevelser av biverkningar mer centrerat till en cancerform. 
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vägsjäl, Den lilla 
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Bilaga 2: Sammanfattning valda självbiografier 

 

Den lilla jäveln (2014) 

Handlar om Maria som är 27 år gammal när hon får diagnosen bröstcancer efter att en dag i 

december upptäckt en knöl. I boken får man följa Marias vardag som innefattar tankar och 

upplevelser kring sjukhustiden, cellgifterna och dess biverkningar. 

 

Jag ska inte dö idag (2014) 

Handlar om Pamela som är 47 år gammal då hon får beskedet om att hon har en tumör i 

hjärnan efter att ha fallit ihop under en joggingtur. I boken får man ta del av Pamelas 

upplevelser genom de behandlingar och utmaningar som cancern bär med sig. Som 

chefredaktör för tidningen ToppHälsa är träning en stor del av Pamelas liv och detta blir 

därför ett stort ämne i biografin. 

 

När andetagen blir till luft (2017) 

Paul avlider 37 år gammal i sviterna av lungcancer. Det var under slutet av sin utbildning till 

neurokirurg som Paul själv ser på sina röntgenbilder att tumörer fyllde lungorna. I boken får 

vi följa Pauls vardag där han berättar om vägen fram till examen, hans fru Lucy samt 

sjukhusbesök och behandlingar. 

 

I kroppen min – resan mot livets slut och alltings början (2013)   

Kristian Gidlund är 29 år och har fått beskedet om att han drabbats av en envis cancer. 

Beskedet om att det är en elak cancer och att han inte kommer överleva detta. Han berättar 

om hur han hanterar situationen och hur han ska tygla det som tvingat sig in i hans liv. 

 

I kroppen min – vägsjäl (2014)  

Detta är Kristian Gidlunds avslutande texter samlade i en utgåva innan hans bortgång. 

Texterna återspeglar hans tankar och känslor under sina sju månader kvar i livet med cancer. 

 

Jag vill fan leva (2014) 

Handlar om Karin som sommaren 2012 drabbats av bröstcancer. Hon berättar om hennes 

tankar och om det året som pausade hennes liv. Ett år som var upp och ned, som en berg- 

och dalbana med mycket sorg, rädsla och jävlar anamma. 

 

Kul med cancer – hur man tar sig igenom bröstcancer (2014) 

Monika är småbarnsförälder och arbetar som journalist när hon drabbas av bröstcancer. 

Motvilliga besök hos psykologen, samtidigt som barnen vill leka och lyssna på godnattsagor. 

Livet rullar på som om ingenting är förändrat.  



 

 

Bilaga 3: Utdrag ur analysprocess 

Meningsenhet  Kondenserad meningsenhet Kod Tema 

Jag har valt att ha kvar det långa håret, 

har inte orkat hantera att det kommer att 

falla. För mig passade det bra att hantera 

detta först när jag blev tvungen.  

Jag kan hantera hårförlusten först när 

jag blir tvungen.  

Planerar Att orka fortsätta leva 

Jag tycker om att ha kalas och känner att 

det blir bra att ha något annat att tänka 

på. Visst jag är sjuk men det ska inte få 

stoppa mig från att fira. 

 

Att vara sjuk ska inte få hindra mig.  Eget val Att orka fortsätta leva 

Ena morgonen slår man upp ögonen med 

en känsla av att allt är möjligt, dagen 

efter får man tårar i ögonen vid en mjuk 

beröring för att huden känns som ett 

öppet sår av cytostatikan” 

Känslorna och skörheten är olika 

från dag till dag.  

Olika känslor från dag till dag Att pendla mellan olika känslor 

Jag har fått omprioritera. Jag vill göra allt 

kul, men för att orka måste jag vila. En 

grej om dagen, inte mer. 

För att orka måste jag prioritera.  Eget val Att orka fortsätta leva 

När jag nämnde att jag tappat aptiten vart 

min onkolog orolig att jag inte får i mig 

tillräckligt med näring. Smaken har 

förändrats, lika så aptiten. 

 

Får inte i mig tillräckligt med näring. 

Smaken och aptiten har förändrats 

Aptiten och smaken påverkar 

näringsintaget 

Kroppens begränsningar 



 

 

Många frågar om jag verkligen ska, om 

det inte blir för mycket. Att jag ska ta det 

lugnt och att de gärna vill hjälpa till med 

något om jag ändå bestämmer mig för att 

fira. 

Om jag behöver stöd finns de där för 

mig 

De finns där för mig Behovet av stöd 

Fem dagar tar det för mig att komma över 

illamåendet och tröttheten efter 

cellgifterna. Därför vill man påbörja 

behandling på måndagar så att man är 

mer pigg lagom till helgen. 

Jag vill kunna planera för att må bra Planerar Att orka fortsätta leva 

 


