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Sammanfattning  

Bakgrund: 

Varje år drabbas fler och fler människor av cancer och de flesta har många 

funderingar, tankar och känslor kopplade till både sjukdomen i sig och till den 

behandling som ges. Strålbehandling är en av de vanligaste 

behandlingsformerna mot cancer idag. Strålning medför nästan alltid att 

patienten tvingas genomgå ett antal mer eller mindre obehagliga biverkningar 

för att bli fri sin cancer. Därmed finns en risk att patientens hälsa och 

välmående försämras. För att vi som sjuksköterskor ska kunna ge god vård är 

det viktigt att få en djupare förståelse för patienternas situation under och efter 

strålbehandling.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen i samband med 

strålbehandling hos personer med cancer.  

Metod: Litteraturöversikt enligt Fribergs metod (2012) där 11 artiklar med kvalitativ 

design analyserades till resultatet.   

Resultat: Tre huvudteman framkom; Upplevelse av vårdmiljön, Hela tillvaron påverkas 

samt Social isolering och mellanmänskliga relationer. Miljön i 

strålbehandlingsrummet upplevdes som skrämmande och klaustrofobiskt. 

Patienternas tillvaro påverkades i form av fysiska och psykiska konsekvenser. 

Vätske- och nutritionsproblem dominerade vid strålning av huvud och hals och 

ledde till malnutrition och viktnedgång. De flesta upplevde en social isolering, 

antingen på grund av isolering i behandlingsrummet eller att man inte ville 

träffa människor på grund av de fysiska symtom som uppstod.  

Diskussion: Resultatet som innebar fysiska, psykiska och sociala konsekvenser till följd av 

strålbehandlingen relateras till Katie Erikssons begrepp om lidande; 

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande diskuteras i relation till de 

huvudteman som framkom.  

Nyckelord: Cancer, strålbehandling, upplevelser, biverkningar 



 

 

Abstract 

Background: 

Every year more and more people are affected with cancer and numerous 

people have many thoughts, concerns and feelings associated with both the 

disease itself and the provided treatment. Radiation therapy is one of the most 

common forms of treatment for cancer today. Radiation will almost always 

mean that the patient is forced to undergo a number of more or less 

unpleasant side effects to become free from their cancer. There is therefore a 

risk that the patients health and wellbeing becomes inferior. That is why it is 

important to gain a deeper understanding of the patients situation during and 

after radiotherapy so that we as nurses should be able to provide good care.  

Aim: The aim of this study was to describe the experience in connection with 

radiation therapy for people with cancer.  

Methods: Literature Review by Friberg's method (2012) where 11 articles with 

qualitative design were analyzed for the results.  

Results: Three main themes emerged: Experience of the care environment, Whole life 

is affected and Social isolation and interpersonal relationships. The 

environment of the radiotherapy room was perceived as frightening and 

claustrophobic. The patients lives were affected in form of physical and 

psychological consequences. Fluid and nutrition problems dominated by 

radiation of the head and neck, leading to malnutrition and weight loss. Most 

of the participants experienced social isolation, either because of the isolation 

in the treatment room or they did not want to meet people because of the 

physical symptoms that occurred.  

Discussions: The result that meant physical, psychological and social consequences of 

radiotherapy is related to Katie Eriksson's concept of suffering; disease 

suffering, care suffering and suffering of life is discussed in relation to the 

main themes that emerged. 

Keywords: Cancer, radiation therapy, experiences, side effects  
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1. Inledning 

Som blivande sjuksköterskor kommer vi att träffa patienter med cancersjukdom inom alla 

former av vårdinrättningar. När människor drabbas av cancer får de en nära kontakt med 

vården, i första hand med sjuksköterskor och läkare. För att sjuksköterskan ska kunna ge vård 

till patienterna behöver en god vårdrelation byggas upp där sjuksköterskan tar del av 

upplevelser kring deras hälsa och vård. Om inte kunskap finns kring hur patienterna upplever 

sin situation kring sjukdom och behandling samt vilka tankar och funderingar som finns blir 

det svårt att kunna ge god vård.  

 Den vanligaste behandlingen mot cancer idag är strålbehandling som står för 30 procent av 

all bot mot cancer och hälften av alla personer med cancer beräknas någon gång genomgå 

strålbehandling. Vi har uppmärksammat att olika biverkningar i samband med strålbehandling 

förekommer och vi vill ta reda på vilka typer av biverkningar som drabbar patienterna samt 

hur situationen under och efter strålbehandling upplevs av personer med cancer.  

 

2. Bakgrund  

 

2.1. Cancer 

Under år 2010 fick över 55 000 personer diagnosen cancer i Sverige, vilket var en ökning i 

jämförelse med år 2009. Av dessa fick fyra av fem diagnosen cancer för första gången 

(Cancerfondsrapporten, 2012). Statistik visar att sex personer varje timme får besked om att 

de har cancer idag. Var tredje person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att 

drabbas. Detta innebär att varje familj i Sverige kommer att komma i kontakt med cancer på 

ett eller annat sätt (Socialstyrelsen, 2009). Även om cancerfallen ökar är det idag möjligt att 

bota de flesta cancersjukdomar, till och med vissa typer av spridd sjukdom. Även fast det 

finns möjlighet att få hjälp upplever många människor sjukdomen som hotfull och 

skrämmande (SBU, 2003). 

     Cancer är en benämning på ungefär 200 olika maligna (elakartade) tumörsjukdomar.  

Fysiologiskt gemensamt för alla tumörsjukdomar är att celler någonstans i kroppen börjar dela 

sig okontrollerat och efter hand utvecklas en tumör som växer sig allt större. Varje dygn sker 

tusentals skador på arvsmassan (DNA) men i de flesta fall klarar cellerna av att reparera 
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skadorna. I annat fall uppstår skada efter skada och cellens förmåga till tillväxt och delning 

med andra celler upphör. Cellen börjar istället ohämmat dela sig själv och har förvandlats till 

en cancercell, som ofta sprider sig vidare till andra delar av kroppen och bildar dottertumörer, 

så kallade metastaser (Socialstyrelsen, 2009).    

 Alla typer av cancer har olika uppkomst, behandling och prognos varför en vetenskaplig 

upptäckt som leder till bot mot alla cancersjukdomar troligen aldrig kommer att göras 

(Socialstyrelsen, 2009).   

 

2.2. Strålbehandling 

”Om man till en person på gatan ställer frågan: Vad vet du om strålning? Blir svaret ofta: Att 

det är farligt!” (Degerfält, 1998, s. 9). De flesta människor är medvetna om att en alltför hög 

stråldos är skadligt. Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingsformerna mot 

cancersjukdomar i Sverige och botar dagligen många personer från en livshotande 

tumörsjukdom (Degerfält, 1998).  

 Strålbehandling kan ske externt eller internt. Den externa strålbehandlingen som är 

vanligast, innebär att från ett avstånd träffa patienters kropp med joniserade strålning från en 

strålkälla. Extern strålbehandling kan användas till att avlägsna tumörer eller tumörceller som 

förekommer i kroppen. Att genomgå extern strålning innebär att patienten får besöka 

strålbehandlingsavdelningen en kort tid varje dag i ungefär fem till sju veckor (Degerfält, 

Moegelin & Sharp, 2008).  Intern strålbehandling innebär att strålningen av patienter inte sker 

i avstånd, utan placeras i närheten av tumörvolymen, vanligen inne i hålrum i kroppen. Denna 

behandlingsform används främst vid gynekologisk cancer och en fördel är att högre stråldoser 

kan användas än vid extern strålning utan att friska vävnader utsätts för skada. Vid denna typ 

av strålning får patienten den samlade stråldosen vid ett och samma tillfälle och vistas 

sängliggande i strålbehandlingsrummet i ungefär ett till tre dygn (Degerfält, et al., 2008 ; 

Degerfält, 1998).  

 Strålbehandling kan antingen vara kurativ eller palliativ. När målet är kurativ behandling 

avser det att bota patientens sjukdom. Vid en palliativt syftande behandling är målet inte 

primärt att förlänga livet utan att höja patientens välbefinnande för den tid av livet som är 

kvar (Degerfält, et al., 2008). 
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    Någon form av biverkningar förekommer nästan alltid vid strålbehandling och dessa delas 

upp i akuta eller sena (kroniska) biverkningar (Degerfält, 1998). Reaktionen på akuta 

biverkningar inträffar efter en tids behandling och kan kvarstå och ibland förvärras några 

veckor efter avslutad behandling. Sena biverkningar uppträder från månader till år efter 

avslutad strålbehandling. Dessa är av kronisk karaktär och är ofta svåra eller omöjliga att bota 

och patienten får leva med dessa livet ut. Enligt Bansal, Mohanti, Shah, Chaudhry, Bahadur 

och Shukla (2004) innebär strålning av cancer i huvud och hals både akuta och sena bieffekter 

som ger symtom på hud, munslemhinna, spottkörtlar och matstrupe.  

 Symtom såsom trötthet eller fatigue, smärta, illamående och hudreaktioner med klåda är 

alla förekommande akuta biverkningar. Strålning mot bäcken kan påverka tarmar och 

urinblåsa till inkontinens. Strålning mot bukregionen kan yttra sig i diarré, kräkningar, 

aptitlöshet och krampliknande smärtor. Exempel på sena biverkningar är hudreaktioner där 

huden blir grövre och mindre flexibel, vilket även leder till att fibros- och 

bindvävsomvandling sker inom området, speciellt vid bestrålning av huvud och hals 

(Degerfält, 1998).   

 

2.3. Sjuksköterskans roll vid strålbehandling   

Vid strålbehandlingens start befinner sig många patienter i en kaotisk situation som följer ett 

diagnosmeddelande. De försöker finna mening i sin situation och förstå varför de drabbats. 

Denna period präglas vanligen av ångest och förtvivlan. Patientens reaktioner kan också vara 

förknippade med föreställningar om själva behandlingen (Degerfält, 1998). Ångest ses som 

ett vanligt förekommande symtom och denna känsla har sin grund i upplevelsen av ökad 

sårbarhet, oro för sjukdomen samt oro och rädsla för framtiden. Patienter upplever en sorg 

från förlusten av den normala hälsan, de känner sig maktlösa, har svårt att koncentrera sig 

samt funderar mycket kring sjukdomen och döden. Många upplever också sömnsvårigheter 

och minskad aptit (Vitek, Rosenzweig & Stollings, 2006).  

    I en studie av Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De Blaeser och Gastmans (2009) beskrivs att 

sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av patienter som genomgår strålbehandling. 

En sjuksköterska som kan förklara för patienten om behandling och biverkningar kan fungera 

lugnande för patienter, som vanligtvis har en mångårig, intensiv kontakt med sjukvården.  På 
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så sätt kan patienterna bli mer kunniga om sin sjukdom och behandling och därmed lugnare 

och bekvämare i sin situation (Rchaidia et al., 2009). 

    Sjuksköterskor som främjar positiva möjligheter och inger hopp i dystra situationer 

beskrivs som bra där uppmuntran, förtroende, ingivelse av trygghet och inspiration till 

självförtroende är viktigt. Sjuksköterskornas kunskaper och färdigheter leder till att 

patienterna mår bättre och känner sig mer positiva och bekväma. Även minskade nivåer av 

depression och smärta kan ses i sammanhanget. Ett sådant förtroendebaserat förhållande till 

sjuksköterskan visar sig vara särskilt viktigt för personer där livet är i fara, antingen på grund 

av sjukdomen eller behandlingen (Rchaidia et al., 2009).  

 

2.4. Vårdmiljöns betydelse 

Begreppet miljö omfattar både den fysiska och den psykosociala miljön. Den fysiska miljön 

beskrivs som miljön runtomkring oss, till exempel ett rums storlek, möbler, färgsättning och 

avstånd. Den psykosociala miljön handlar om hur individer upplever att befinna sig i miljön 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Hur den fysiska miljön är utformad på en 

vårdavdelning är viktigt eftersom det påverkar både patientens och närståendes uppfattning av 

kvaliteten på vården (Degerfält, et al., 2008). Genom att inte hålla avdelningen ren, ha gamla 

möbler och en mörk, dyster inredning orsakar man att patienter associerar den ”dåliga” miljön 

med vården som erbjuds (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005). Enligt patienterna 

beror det på att vårdmiljöns utformning symboliserar vårdklimatet på avdelningen 

(Edvardsson, et al., 2005). 

    Miljön som patienten möter i strålbehandlingsrummet är väldigt tekniskt utformad, så som 

strålbehandlingsapparaten som används såväl vid extern som intern behandling, samt att man 

befinner sig i ett strålskyddat rum där väggar och dörrar är tjocka för att skydda omgivningen 

från strålning. När patienter får behandling befinner sig vårdpersonalen i ett så kallat 

manöverrum bredvid, där de övervakar och styr behandlingen med hjälp av monitorer 

(Moegelin, 2011). För en del människor kan vistelsen i en sådan vårdmiljö med okända 

föremål och symboler orsaka obehag, rädsla eller oro och därmed skapa en otrygghetskänsla. 

Vårdmiljön kan därmed bidra till att patienterna upplever ett lidande (Edvardsson & Wijk, 

2009). Enligt Edvardsson, et al. (2005) var en del patienter missnöjda med 

strålbehandlingsmiljön medan andra upplevde att miljön underlättade deras lidande genom att 
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de fokuserade mer på miljön än på sin situation. På det sättet kunde tankarna tillfälligt hållas 

borta från cancersjukdomen.  

 

2.5. Problemformulering 

Personer med cancer har många tankar och känslor kopplade till sin situation i relation till sin 

sjukdom, behandling eller överlag till vården som ges. I stort sett förmedlar  patienterna inte 

dessa upplevelser till vårdpersonalen av olika skäl. Det vi vet är att antalet personer som får 

cancer kommer öka i framtiden och när en person får cancer blir människorna i dennes närhet 

också drabbade, såsom familj och vänner. Cancer upplevs av de flesta som skrämmande och 

hotfullt trots att de flesta tumörsjukdomar är möjliga att bota. Ofta medför behandling med 

strålning att patienten får ett antal biverkningar för att bli fri sin cancer och därmed finns en 

risk att patientens hälsa och välmående försämras efter behandlingens slut. Att forska inom 

området som berör patienternas upplevelse av strålbehandling relaterat till cancersjukdomar 

och eventuella komplikationer som kan uppstå, anses för oss betydelsefullt för att få en bättre 

förståelse för patientens situation. Detta möjliggör för sjuksköterskor att bättre vårdkvalitet 

kan ges till patienten.  

 Utifrån det här vill vi studera upplevelsen av strålbehandling hos personer med cancer. 

Vilka konsekvenser kan strålbehandlingen innebära i sin helhet? Har vårdmiljön betydelse för 

patientens upplevelse av strålbehandling? Vad betyder vårdrelationen vid strålbehandling och 

efter?  

3. Syfte 

Att beskriva upplevelsen i samband med strålbehandling hos personer med cancer.  

4. Teoretisk utgångspunkt 

Begreppet lidande valdes, då det var lätt att relatera till litteraturstudiens innehåll och kunde 

ses i sammanhang från det att en person får diagnosen cancer till och med efter avslutad 

strålbehandling.  
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Lidande 

”Lidande förefaller som ett universum – ett oändligt mångfald som trots allt har ett  

sammanhang. Lidandet saknar ett språk men i dess oändliga tystnad finns det olika 

uttrycksformer som vi kan uppfatta med vår innersta och finaste rörelse, vårt medlidande. 

Lidandet är någonting alltigenom ont, men att lida är en kamp mellan det onda och det goda, 

där livet ställs mot döden” (Eriksson, 1993, s. 1).  

   Enligt Katie Eriksson (1993) kan begreppet lidande beskrivas utifrån tre olika perspektiv; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innebär ett lidande som 

orsakas av sjukdom eller behandling. I sjukdomslidande ingår även själsligt, eller andligt, 

lidande, som innebär att patienterna upplever skuld och skam i samband med behandling eller 

sjukdom. Den andra formen av lidande är vårdlidande, vilket betyder att patienterna upplever 

lidande i relation till den vård som ges. Detta lidande kan handla om att personerna 

försummas, kränks eller på annat sätt upplever vanmakt i relation till vårdaren (Eriksson, 

1993). Den tredje formen av lidande är livslidande, som uppstår när en människas 

livssituation och dagliga liv förändras till det sämre på grund av sjukdom eller ohälsa 

(Lindholm & Eriksson, 1993).    

 Att få diagnosen cancer, att leva med sjukdomen samt att genomgå strålbehandling och 

drabbas av eventuella biverkningar kan innebära ett sjukdomslidande för patienten. Ett 

vårdlidande kan uppstå om patienten inte upplever sig få rätt vård och bemötande i sin 

situation. Slutligen kan ett livslidande uppstå som gör att livet förändras om behandlingen till 

exempel inte varit effektiv och/eller om kroniska sena biverkningar uppstår.  

    När patienter försöker lindra sitt lidande uppstår det en process som kallas ”lidandets 

drama”, som är indelad i tre delar (Eriksson, 1993). För att patienten ska kunna genomgå 

denna process behövs det en medaktör, i detta sammanhang kan det vara anhöriga, vänner 

eller vårdpersonalen. Som sjuksköterska måste man delta i lidandets drama för att hjälpa 

patienten att lindra lidandet.  Det kan handla om att vårdpersonalen bekräftar patientens 

lidande. Detta betyder att man inte får neka eller bortförklara lidandet som patienten har, utan 

istället inta en stöttande roll.  Därefter måste man ge patienten tid och utrymme att lida ut, det 

vill säga att vara i lidandet. Genom detta kan patienten nå försoning, vilket betyder att 

patienten tillskriver en mening till lidandet (Eriksson, 1993).   
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5. Metod 

Studien är en litteraturöversikt, vilket betyder att forskning som redan finns inom valt område 

sammanställs (Friberg, 2012). De vetenskapliga artiklarna för studien består enbart av artiklar 

med kvalitativ design, eftersom syftet med studien var inriktat på att beskriva upplevelsen av 

strålbehandling hos personer med cancer.  

 

5.1. Datainsamling 

De vetenskapliga artiklarna har sökts i databaserna CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE 

with Full Text och Google Scholar. För att tillämpa relevant sökord vid 

informationssökningen användes både MeSH  (Medical Subject Headings) och  Google för att 

översätta eller hitta flera alternativa ord på engelska. Sökord som har använts är cancer, 

radiotherapy, patient, experience, changes and challenges, qualitative studies och side effects.    

   Vid artikelsökningen användes termen ”AND” för att kombinera sökorden på olika sätt. På 

det här viset blev det möjligt att hitta de vetenskapliga artiklar som var inriktade på syftet.  

Författarna läste igenom artiklarna utifrån titel och abstract i början av artikelsökningen. När 

relevanta artiklar hittats placerades dessa i en filmapp, som ena författaren hade ordnat för att 

spara allt material. Var för sig läste författarna igenom artiklarna samt träffades för att 

diskutera och jämföra artiklarna, för att sedan välja ut artiklar till resultatet. Det slutgiltiga 

sökandet resulterade i 11 kvalitativa studier som valdes ut efter noggrann genomgång och 

granskning.  

 

5.2. Urval  

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som fokuserar på upplevelsen av strålbehandling 

hos personer med cancer. Genom att använda oss av artiklar med kvalitativ ansats kan vi 

förstå människors upplevelser och känslor bättre (Friberg, 2012). Andra begränsningar var att 

artiklarna hade “Full text”, “References Available” och “Peer Reviewed”. Antalet träffar var 

då lagom i antal varför inte andra inklusionskriterier så som begränsningar i år användes.  

 

5.3. Analys  

Samtliga artiklar granskades enligt Fribergs (2012) analysmetod för kvalitativa studier för att 

säkerställa vetenskapen i studierna. Detta innebar att de vetenskapliga artiklarna som ingick i 
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litteraturöversikten först lästes noggrant, flera gånger för att få en helhetsuppfattning av 

innehållet. Därefter granskades hur problemet var formulerat i studierna, om syftet var klart 

beskrivet, vilken metod som användes och hur den analyserades samt om studierna var 

forskningsetiskt granskade. Sedan lades fokus på resultatdelarna som lästes i sin helhet med 

öppenhet och följsamhet eftersom olika kvalitativa studier är uppbyggda på olika sätt vad 

gäller formulering och strukturering av rubriker och underrubriker. Därefter fokuserade 

författarna på de delar i resultatet som motsvarade syftet, för att därefter skapa en ny helhet av 

sammanfattningen av de bärande delarna. Sedan kunde likheter och skillnader i 

sammanfattningen av de viktigaste delarna hittas och markeras. Nästa steg blev att gruppera 

informationen samt att hitta passande rubriker och underrubriker som sammanfattade 

innehållet i det bärande resultatet.  

6. Forskningsetiska överväganden  

Avsikten var att använda vetenskapliga artiklar till litteraturstudien som var forskningsetiskt 

granskade och godkända. Det grundläggande kravet för ett etiskt godkännande innebär enligt 

Medicinska forskningsrådet (2000) att försökspersonerna får adekvat information om 

projektets alla delar och ger sitt samtycke till frivilligt deltagande. Deltagarna behandlas 

anonymt och de kan alltid avsluta sitt deltagande i projektet. Etiska problem som kan 

förekomma är till exempel risk för skada eller obehag för deltagarna, vilket granskas av 

forskningsetiska kommittén (Medicinska forskningsrådet, 2000).   

 Artiklarna som användes till litteraturstudien var på engelska, vilket är ett språk författarna 

inte behärskar fullt ut. För att översätta ord eller meningar som inte var förståeliga användes 

engelsk-svenskt lexikon och Google Translate. Att använda sig av Google Translate är inte 

helt pålitligt och kan resultera i att självtolkningar uppstår eller att missuppfattning sker, 

vilket författarna hade i åtanke. Författarna har använt sig av ett kritiskt tänkande under 

arbetsgången för att förhindra att egna åsikter, värderingar eller tolkningar skulle påverka 

arbetet.  
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7. Resultat 

I resultatet framkom tre huvudteman; Upplevelse av vårdmiljön, Hela tillvaron påverkas samt 

Social isolering och mellanmänskliga relationer. Under temat Hela tillvaron påverkas 

framkom tre underteman; Strålbehandling ger obehagliga symtom, Viktiga funktioner 

förändras och Vardagen förändras – tankar, känslor och rädslor. Under temat Social isolering 

och mellanmänskliga relationer framkom Social isolering, Familj & vänner och patienter i 

samma situation, Vårdrelationens betydelse och Att försöka leva som vanligt.  

7.1. Upplevelse av vårdmiljön  

Gemensamt genom flera studier var att den tekniska vårdmiljön och maskinerna i samband 

med strålbehandlingen upplevdes som skrämmande hos patienterna (Larsson, Hedelin & 

Athlin, 2007 ; Andersen & Jarden, 2012 ; Hinds & Moyer, 1997). 

 So och Chui (2007) och Velji och Fitch (2001) beskriver personers upplevelser av intern 

strålbehandling för gynekologisk cancer. Alla deltagare beskrev erfarenheten av isolering i 2 

dygn i behandlingsrummet som den svåraste de genomgått i sina liv. Upplevelsen var 

outhärdlig, smärtsam, svår, och mycket obehaglig. Några upplevde även behandlingen som att 

de blivit straffade eller en känsla av att hamna i fängelse. Den inre strålbehandlingen beskrevs 

av patienterna som en kamp de måste kämpa sig igenom på egen hand på grund av isoleringen 

(So, et al., 2007). Velji et al. (2001) beskriver också att patienternas upplevelse av 

brachyterapi påverkades mycket av hur miljön är utformad kring behandlingen. 

Behandlingssängen var bäddad med plastlakan och plastkuddar och detta tillsammans med 

den höga rumstemperaturen upplevdes som något av det svåraste och mest obekväma med 

behandlingen för några deltagare (Velji, et al., 2001). Enligt So et al. (2007) upplevde 

deltagarna en psykisk påfrestning och stark oro för biverkningar av strålningen på hela 

kroppen. De beskrev de negativa effekterna av strålning som uppenbara med tanke på 

utformningen av isoleringsrum och beteendet hos vårdpersonalen som endast gjorde besök 

när det var nödvändigt (So, et al., 2007).  

     Deltagarna som genomgick extern strålbehandling beskrev en känsla av klaustrofobi och 

en del grät när de såg strålbehandlingsmaskinen (Andersen, et al., 2012). Att ansiktet täcktes 

av en mask samt att huvudet och axlarna fixerades under behandlingen när maskinen roterade 
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runt dem, upplevdes som en svår händelse att utstå eftersom man sitter fast samt att det inte 

går att se vad som händer utan bara höra (Larsson, et al., 2007).  

 

7.2. Hela tillvaron påverkas  

7.2.1. Strålbehandling ger obehagliga symtom 

Gemensamt för alla studier var att smärta och fatigue förekom i hög utsträckning. Det 

drabbade alla deltagare oavsett cancersjukdom och typ av strålning.  

 Nästan alla patienter med lungcancer upplevde smärta under strålbehandlingsperioden. Det 

kunde vara smärta från området för strålningen eller en generell spänning. För vissa patienter 

visade sig smärtan enbart när de snöt sig eller hostade, men för andra orsakade smärtan att de 

förblev vakna på nätterna och de flesta av deltagarna ansåg att de hade sömnstörningar 

(Ekfors & Petersson, 2004).  

 För personer med huvud- och halscancer som genomgick strålbehandling var smärta i 

munhåla och hals en fortgående process som blev värre med behandlingstiden och den 

samlade dosen av strålning. För de flesta patienter orsakade smärtan stora svårigheter i att äta, 

dricka och svälja, vilket påverkade deras dagliga liv (Larsson, Hedelin & Athlin, 2003 ; Rose-

Ped, Bellm, Epstein, Trotti, Gwede & Fuchs, 2002).  

 För kvinnor med livmoderhalscancer var ryggsmärta till följd av sängliggande och 

rörelsehindring det mest plågsamma symtomet under den interna strålbehandlingen (So, et al., 

2007 ; Velji et al., 2001). För några av patienterna förvärrades smärtan direkt efter avslutad 

behandling. Smärta relaterat till applikatorn i vaginan som avger strålning upplevdes som en 

lätt smärta, men detta gjorde att deltagarna kände obehag att röra den undre delen av kroppen, 

vilket gav upphov till värre ryggsmärta (So, et al., 2007). Enligt Velji et al. (2001) var 

smärtan relaterad förutom till ryggen och applikatorn i vaginan även till magen på grund av 

förändrade tarmrörelser. Trots dessa olika typer av smärta hade några av deltagarna förväntat 

sig den totala smärtan som värre än de faktiskt upplevde under behandlingen. Smärtan kunde 

ändå vara så pass stark att patienterna behövde smärtlindring under behandlingen, men den 

smärtlindring deltagarna fick rapporterades i flera fall inte ha någon effekt (Velji, et al., 

2001).  
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 Enligt patienterna beskrevs den generella känslan av fatigue som en svaghet i hela 

kroppen, och emotionell fatigue beskrevs som trötthetskänsla utan fysisk aktivitet. Nästan alla 

deltagare som genomgått strålbehandling för lungcancer beskrev fatigue som en generell 

upplevelse. Detta kunde erfaras som en fysisk upplevelse eller en kombination av fysisk och 

emotionell upplevelse. Under varje behandlingstillfälle upplevde en del av deltagarna att 

känslan av fatigue stegrade mot slutet, och känslan av fatigue varierade för varje 

behandlingsdag. Deltagarna trodde att deras fatigue berodde på bland annat olika 

behandlingar (Ekfors, et al., 2004). 

 Flera studier bevisar upplevelsen av fatigue i samband med strålbehandling för cancer i 

huvud och hals (Andersen, et al., 2012 ; Rose-Ped, et al., 2002). Denna trötthet och svaghet 

upplevdes bland några patienter som en av de mest besvärande biverkningarna (Rose-Ped, et 

al., 2002). Ibland innebar problemet att deltagarna inte hade ork att sköta städning och andra 

sysslor, men det viktigaste enligt deltagarna var att må bra eller försöka må så bra som möjligt 

(Andersen, et al., 2012).  

 Kvinnor med livmoderhalscancer upplevde också fatigue under den interna 

strålbehandlingen. Efter avslutad behandling kvarstod känslan av fatigue och upplevdes som 

det mest frekventa symtomet. Deltagarna hade räknat med att återgå till sitt normala liv och 

aktiviteter efter behandlingen och förvånades över den uttalade tröttheten som kvarstod (Velji, 

et al., 2001).  

 

7.2.2. Viktiga funktioner förändras  

Flera studier visar liknande resultat gällande upplevelser av strålbehandling hos personer med 

huvud- och halscancer (Larsson, et al., 2003 ; Rose-Ped, et al., 2002). Patienterna upplevde 

gradvis förvärrade symtom och den första och en av de värsta bieffekten som upplevdes av 

deltagarna under strålbehandlingen var förändringar i smaksinnet. Smaken kunde variera från 

ingen smak alls till en ihållande obehaglig smak av metall. Efter några veckors behandling 

hade möjligheten att tugga och svälja försämrats och blev värre efter fortsatt strålbehandling. 

Enligt Rose-Ped et al. (2002) kunde 88 procent av patienterna inte äta eller dricka alls eller 

gjorde detta med stora svårigheter. För några patienter var det omöjligt att både äta och dricka 

på grund av svullnad, trånghetskänsla, muntorrhet och smärta i mun och hals. Efter ytterligare 

några veckors behandling hade bieffekterna orsakat allvarlig skada så som xerostomi (mycket 
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torra slemhinnor) och mukosit (inflammation och sår i munhålan) hos patienterna. 

Förändringar i salivens konsistens och kvantitet gjorde det också svårt för patienterna att 

tugga och svälja (Larsson, et al., 2003 ; Rose-Ped, et al., 2002).  

    De mest påtalade förändringar patienter med huvud- & halscancer relaterade till 

strålbehandlingen var nutrition och vätskeproblem. Detta gav sig i uttryck som muntorrhet, 

minskad salivproduktion, förändringar i smak- och luktsinnet och minskad känsel i områden 

kring läpparna, munnen och hakan. Andra problem som patienten upplevde var svårigheter att 

tugga, dregling och det tog längre tid att äta, vilket ledde till ändringar i kosten (Semple, 

Dunwoody, George Kernohan, McCaughan, & Sullivan, 2008). Liknande resultat visar 

Larsson, et al. (2007) där patienternas vilja och förmåga att äta minskade gradvis i takt med 

strålbehandlingen. Dessa problem var dock inte alltid beskrivna som problematiska. Några av 

patienterna hade en filosofisk och optimistisk synvinkel på situationen. De ansåg att de var en 

välsignelse att de kunde äta överhuvudtaget och att livet är fullt av problem som lärs att 

hanteras (Semple, et al., 2008).   

    Nutritionsproblem noterades även hos personer med livmoderhalscancer som genomgick 

intern strålbehandling, men orsaken var främst att patienterna inte kunde äta upprätt i 

ryggläge på grund av fixationen i behandlingsmaskinen. Patienterna fick också en reducerad 

kosttyp under behandlingen för att undvika toalettbesök då maskinen var tvungen att stängas 

av. Att äta och gå på toaletten gjorde att behandlingsperioden blev längre, vilket gjorde att 

några patienter hellre ville låta bli att äta (So, et al., 2007).  Det fanns även en rädsla för att 

framkalla andra symtom som diarré och kräkningar som är vanligt förekommande (So, et al., 

2007 ; Velji, et al., 2001). Velji et al. (2001) beskriver även att patienterna upplevde 

halsbränna, gasbildning och yrsel under behandlingen.  

 En annan stor fysisk förändring vid strålbehandling av huvud och hals var att talet och 

rösten förändrades, vilket skapade svårigheter att prata med andra människor (Semple, et al., 

2008 ; Larsson, et al., 2003 ; Rose-Ped, et al., 2002). Endast en liten rörelse av munnen ledde 

till smärta, vilket resulterade i svårigheter att tala och gjorde att patienterna upplevde att folk 

inte förstod dem (Larsson, et al., 2003). Detta väckte känslor av hopplöshet och hjälplöshet 

och värst drabbade var personer som behandlats för avancerad cancer i struphuvud och 

munhåla (Semple, et al., 2008). Några patienter såg dock inte talsvårigheten som ett hinder 

som skulle begränsa deras liv på långt sikt (Semple, et al., 2008).   
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 Patienter med lungcancer beskrev andfåddhet som ett besvärande symtom. Andfåddhet 

förekom hos två tredjedelar av deltagarna och de besvärades mest vid utförande av fysiska 

aktiviteter, då patienterna inte fick tillräckligt med luft. Hos några av deltagarna förekom dock 

besvär med andfåddhet redan innan strålbehandlingen (Ekfors, et al., 2004).  

  

7.2.3. Vardagen förändras – tankar, känslor och rädslor 

Att behandlas med strålbehandling innebar att det dagliga livet upplevdes förändrat. Den 

externa strålbehandlingen innebar att dagarna planerades i detalj för fem till sju veckor 

framåt, eftersom patienterna var tvungna att besöka strålbehandlingsavdelningen en eller två 

gånger om dagen. Många patienter beskrev att det kändes obehagligt när behandlingen inte 

var ett medvetet val och den lugnande känslan av morfin som deltagarna fick upplevdes som 

en förlust av kontroll. Några patienter hade mycket mardrömmar under behandlingsperioden, 

några upplevde sömnbrist och samtliga beskrev brist på koncentration (Andersen, et al., 

2012). Efter avslutad strålbehandling bidrog både pågående biverkningar och rädsla för att 

cancern skulle komma tillbaka till obehag hos patienterna (Larsson, et al., 2007 ; Ekfors, et 

al., 2004). 

       Patienter som genomgick strålbehandling för huvud- och halscancer upplevde att deras 

dagliga liv också förändrades på grund av smärtan i munhåla och hals, muntorrhet och 

smakförändring. I takt med den fortsatta strålningen och ökade vätske- och nutritionsproblem 

gick patienterna ner i vikt och blev allt tröttare (Larsson, et al., 2007 ; Rose-Ped, et al., 2002). 

Enligt Rose-Ped et al. (2002) rapporterade 83 procent av patienterna en signifikant viktförlust 

och 29 procent av dem fick en magsond inopererad, men de flesta kände en stark ovilja att 

denna matningsslang skulle ersätta det orala intaget (Rose-Ped, et al., 2002). Deltagarna 

upplevde att möjligheterna att leva som vanligt blev mer och mer begränsade och de hade 

varken energi eller kraft att göra något förutom att gå på behandlingarna, försöka äta och 

dricka samt sköta sin munhygien (Larsson, et al., 2003 ; Larsson, et al., 2007). Patienterna var 

medvetna om att de behövde få i sig tillräcklig näring för att klara av behandlingen och 

sjukdomen i sig, men att de inte lyckades göra det på grund av biverkningarna skapade en 

känsla av att livet var hotat på grund av cancern och malnutrition. Dessa biverkningar och 

upplevelsen av strålbehandlingen i sig fick patienterna att fundera över om denna behandling 

var värd att genomgå (Larsson, et al., 2003).  
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 Enligt Larsson et al. (2007) upplevde personer med huvud- och halscancer en rädsla för 

sjukdomen, vilket skapade tankar om livet och döden. Under perioden av strålbehandling med 

dagliga behandlingar, biverkningar och nutritionsproblem dominerade även dessa tankar. 

Enligt Rose-Ped et al. (2002) tvingades knappt en tredjedel av patienterna vara inneliggande 

på sjukhus en del av behandlingsperioden på grund av komplikationer och mer än en tredjedel 

av patienterna upplevde depression i samband med strålbehandlingen och dess konsekvenser.  

 Efter avslutad behandling fanns en förväntan bland deltagarna att kunna fungera och äta 

som vanligt. Biverkningar som smärta, förlust av smak och minskad aptit kvarstod för de 

flesta och för vissa tenderade effekterna att bli värre under de närmaste veckorna efter 

behandlingen. Dessa erfarenheter var svåra att hantera eftersom det fortsatte under en längre 

tid än deltagarna var förberedda på. Detta skapade känslor av att vara olycklig och skör och 

patienterna upplevde ett vacklande mellan hopp och förtvivlan, eftersom intensiteten av 

biverkningarna även varierade från dag till dag. Några av deltagarna var till och med tvungna 

att acceptera att de aldrig skulle återvända till normal fysisk funktion, eftersom 

biverkningarna förväntades vara kroniska. För dem skulle måltider och att umgås aldrig bli 

detsamma som tidigare. När behandlingen var avslutad fanns tid att reflektera över livet och 

framtiden. Ett utrymme som öppnade upp undertryckta känslor och existentiella frågor 

(Larsson, et al., 2007).  

 Väntan på det första återbesöket efter strålbehandlingen fylldes med en orolig undran om 

behandlingen hade varit framgångsrik och botat cancern. Under de första veckorna var dessa 

känslor också blandade med stress av att inte veta när återbesöket skulle ske (Larsson, et al., 

2007).   

 

7.3.  Social isolering och mellanmänskliga relationer  

 

7.3.1. Social isolering  

Gemensamt för alla deltagare i en studie som behandlats för huvud- och halscancer var att de 

såg måltiden och ätandet som en sammanhållande ritual för familj och vänner. Dålig smak i 

munnen samt andedräkt skapade en känsla av skam och avsky om dem själva, vilket bidrog 

till social isolering (Larsson, et al., 2003). Semple et al. (2008) beskriver också hur de sociala 

relationerna påverkas till följd av de fysiska förändringarna och några av deltagarna hade inte 
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heller möjlighet att återgå till sitt arbete trots att de ville, på grund av biverkningarna. Detta 

resulterade i en känsla av förlust av normalitet och kontroll. De som trots allt kunde återgå till 

sitt tidigare arbete kände en begränsad kapacitet och de flesta tilldelades enklare 

arbetsuppgifter eller reducerad arbetstid. Några av deltagarna rapporterade däremot ingen 

skillnad i den sociala funktionen och vissa upplevde att banden mellan familj och vänner hade 

växt sig starkare i samband med sjukdom och behandling (Semple, et al., 2008).  

    Enligt Hinds och Moyer (1997) fanns generella faktorer som gav upphov till behovet av 

socialt stöd, så som att handskas med biverkningar som smärta och obehag till följd av 

behandlingen. Både patienter och anhöriga beskrevs behöva stöd för att bland annat fatta 

beslut om patienten ska genomgå behandlingen eller inte, samt var och när. Att behöva fatta 

ett sådant allvarligt beslut strax efter diagnosmeddelandet bidrog till en ökad upplevelse av 

stress i situationen.  

 

7.3.2. Familj & vänner och patienter i samma situation   

Några av deltagarna som genomgick extern strålbehandling fick bo på patienthotell under 

behandlingsperioden eftersom avståndet till hemmet var långt, vilket patienterna upplevde 

som påfrestande på grund av separation från familjer och vänner. (Larsson, et al., 2007 ; 

Hinds, et al., 1997). Efter ett tag kunde dock en del av patienterna anpassa sig till den nya 

situationen och till en slags ny normalitet (Larsson, et al., 2007). Ett onormalt ätbeteende, 

svårigheter att utföra adekvat munhygien, ändrat utseende på grund av viktminskning eller 

andra biverkningar av behandlingen kunde leda till att patienterna kände en ovilja att se andra 

människor. Några av patienterna berättar att de undvek möten med människor som de ville 

synas friska och starka med, till exempel sina barnbarn (Larsson, et al., 2007).  

    Familj och vänner kunde både erbjuda socialt såväl känslomässigt stöd för patienterna, 

vilket gjorde ensamheten mindre uttalad under strålbehandlingsperioden. Patienterna tyckte 

det var viktigt att ha någon nära att dela svåra tankar och känslor med (Larsson, et al., 2007). 

Enligt några av patienterna kunde familj och nära vänner även uppfattas som en börda då de 

inte kunde stödja patienten med problem orsakat av biverkningarna eftersom de saknade 

kunskap om hur de skulle agera, samt att de nära också försökte hantera egna bekymmer och 

oro över sjukdomen tillsammans med patienten (Larsson, et al., 2007). 
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 Att få träffa andra patienter i samma situation uppskattades mycket av deltagare genom 

flera studier. Eftersom de delade samma erfarenheter kunde de erbjuda varandra stöd och 

uppmuntran under strålbehandlingen samt förmedla en tröstande känsla av att inte vara den 

enda med en förödande sjukdom (Larsson, et al., 2007 ; So, et al., 2007). De flesta patienter 

jämförde sig själva med andra patienter och att träffa personer som mådde sämre än en själv 

gjorde att de kunde hantera sin egen situation (Andersen, et al., 2012).    

 

7.3.3. Vårdrelationens betydelse  

Patienterna med huvud- och halscancer upplevde att de behövde kontinuerlig kontakt med 

kompetent och kunnig sjukvårdspersonal, som var bekant med sjukdomen och vad dess 

behandling medför. De behövde en person som kunde stödja och vägleda dem såväl genom 

som efter behandlingen (Larsson, et al., 2007). Hinds, et al. (1997) beskriver också behovet av 

framtida stöd för att patienterna ska kunna leva med konsekvenser av dels behandlingen såväl 

som den eventuellt dödliga sjukdomen. Enligt en studie av Long (2001) betydde 

vårdpersonalens insatser mycket för deltagarna för att de skulle känna sig sedda och hörda 

samt att de fick möjlighet att fritt ställa frågor. Detta fick dem att känna sig värderade som 

individer. När personalen var förstående, omtänksamma och tog tid att lyssna upplevde 

deltagarna en känsla av stöd och ett ökat egenvärde (Long, 2001). Liknande resultat visar 

Hinds et al. (1997) där socialt stöd upplevdes som ett fysiskt, emotionellt och spirituellt 

närvarande. Deltagarna uppskattade när vårdpersonalen såg till patientens behov, lyssnade, 

ställde frågor och uppmuntrade till att de verbaliserade sina problem och känslor (Hinds, et 

al., 1997 ; Velji, et al., 2001). När personalen upplevdes otillräckliga eller inte tog sig tid till 

patienterna kände de sig mindre självsäkra och kom sig inte för att ställa frågor och detta fick 

en negativ inverkan på behandlingen i sig (Long, 2001 ; Velji, et al., 2001).  

 

7.3.4. Att försöka leva som vanligt   

Patienterna använde sig av olika strategier för att hantera behandlingen och dess biverkningar 

och konsekvenser (Larsson et al., 2007). De mest förekommande copingstrategier som 

patienterna tillämpade var positivt tänkande, försöka leva ett vardagligt liv, kämparglöd och 

att acceptera situationen som den är (Larsson et al., 2007; Semple et al., 2008; Larsson et al., 

2003; So, et al., 2007; Wengström, Häggmark, & Forsberg, 2001). Genom att tänka positivt 
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kunde patienterna se fördelarna med behandlingen och minska känslan av hopplöshet, ångest 

och oro (Ekfors, et al., 2004; Larsson et al., 2007; Semple et al., 2008; Andersen, et al., 2012). 

En del patienter som genomförde strålbehandling kunde acceptera situationen de befann sig i 

och genom att ha godtagit sin situation hade patienterna även accepterat lidande som en del av 

behandlingen och som något ofrånkomligt. Detta resulterade i att patienterna lättare kunde 

handskas med smärta och andra problem (Larsson et al., 2003). Patienter som applicerade 

strategin ”att försöka leva som vanlig” fokuserade på sitt vardagliga liv där de utförde 

hushållssysslor och upprätthöll ett socialt liv tillsammans med vänner och familj (Larsson et 

al., 2007; Wengström et al., 2001; Ekfors, et al., 2004). Detta ledde till att patienterna 

fokuserade mindre på sin cancersjukdom och biverkningarna av strålbehandlingen (Larsson et 

al., 2007; Wengström et al., 2001). Kämparglöd som en strategi handlar om styrka, som både 

kommer inifrån och utifrån. Den inre styrkan deltagarna beskrev innebar att de accepterar sitt 

nuvarande tillstånd, men även har hopp inför framtiden (Larsson et al., 2003). Patienterna 

kunde även få styrka utifrån i form av stöd från familj, vänner eller vårdpersonal vilka kunde 

motivera patienterna på olika sätt att kämpa sig igenom behandlingen (Larsson et al., 2003; 

Andersen & Jarden, 2012). 

 

8. Diskussion 

 

8.1. Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt och 11 artiklar valdes ut med kvalitativ design. 

Vårt syfte var att beskriva upplevelsen i samband med strålbehandling hos personer med 

cancer och de kvalitativa artiklarna speglade detta fenomen genom patienters individuella 

berättelser. Detta gav en djupare förståelse för människors tankar och känslor, vilket var vad 

författarna strävade efter. Ett flertal artiklar som verkade passa syftet, men som inte fanns i 

full text i databaserna valdes bort. Detta var en svaghet och kan ha påverkat resultatet.  

 Artiklarna bedömdes lagom i antal då tillräckligt mycket information kunnat uttömmas i 

resultatet och samtidigt fanns ingen överflödig kunskap som behövdes sorteras bort. Inga 

begränsningar i år gjordes vid sökningen av artiklarna eftersom sökträffarna redan var få. 

Trots detta var de flesta artiklarna som valdes publicerade under 2000-talet, förutom en artikel 

som var från år 1997.  
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 Målet var att få en helhetsbild av upplevelsen kring strålbehandling oavsett cancersjukdom. 

I artikelsökningen framkom främst två olika cancersjukdomar, huvud- och halscancer samt 

gynekologisk cancer. Detta kan ha påverkat resultatet, men en teori som författarna har är att 

personer med gynekologisk cancer och huvud- och halscancer upplever behandlingen i sig 

som värre än andra patienter och som drabbas av de mest obehagliga biverkningarna som 

följd av strålbehandling och därför finns mest vetenskaplig forskning om dessa sjukdomar.  

 Artiklarna som valdes ut speglar upplevelsen av strålbehandling i Sverige, Danmark, 

Canada, Kina, Nordirland, Australien och USA. Artiklarna täcker därmed spridda delar av 

världen. Dessa länder har ungefär samma välstånd, vilket kan vara en av orsakerna till att vi 

funnit liknande resultat oavsett land som studien är gjord i. Å andra sidan kan det vara så att 

upplevelsen av strålbehandling är lika oavsett var man bor och lever.  

 Analysen av artiklarna gjordes med hjälp av Fribergs metod (2012), vilken var till god 

hjälp och underlättade vårt arbete. Det blev tydligt ganska tidigt i analysförfarandet att det 

fanns många likheter i upplevelserna i samband med strålbehandling. Det var också tydligt att 

det handlade om både fysiska, psykiska och sociala aspekter, vilka blev grunden till teman i 

resultatet. En annan aspekt som inte var förväntad av författarna var upplevelsen av miljön 

under strålbehandling, vilket blev ett eget tema. Att hitta underrubriker till teman som var 

heltäckande var lite svårare och krävde tid och att texten granskades ännu ett par gånger för 

att samla det viktigaste i få ord som speglade innehållet.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet kopplas de fysiska, psykiska och sociala förändringarna som deltagarna 

upplevde i samband med behandlingen till Erikssons (1993) teori om lidande; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

 Att ligga fastspänd i strålningsmaskinen upplevdes som fängelselikt, skrämmande och 

klaustrofobiskt. Den fysiska miljön i behandlingsrummet som inkluderade att ligga i 

sängkläder av plast upplevdes som väldigt jobbig. De tjocka dörrarna in till rummet och 

personal som snabbt gick in och ut fick deltagarna att fundera på hur farlig strålningen var för 

dem själva, vilket skapade känslor av oro och isolering. För några var behandlingen det värsta 

och svåraste de gått igenom i sina liv (So, et al., 2007; Velji, et al., 2001; Andersen, et al., 

2012 ; Hinds, et al., 1997 ; Larsson, et al., 2007). Lidandet som patienterna uttryckte var till 
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stor del kopplat till upplevelsen av behandlingen i sig. Detta lidande kan relateras till 

sjukdomslidande, vilket av Eriksson (1993) beskrivs orsakas av behandling eller sjukdom.  

    Strålbehandlingsmiljön är väldigt högteknologisk, vilket kan upplevas som skrämmande. 

Det beror på att miljön är obekant och det gör att man är särskilt uppmärksam på hur det ser 

ut runtomkring. Därför är det viktigt att vårdarna har en fungerande kommunikation med 

patienterna, för att de ska känna sig trygga i miljön de befinner sig i (Degerfält, et al., 2008) . 

Enligt en studie av Siekkinen, Laiho, Ruotsalainen, Katajisto, Pyrhönen och Leino-Kilpi 

(2008) kan vårdpersonalens inställning till patienterna påverka välmåendet. Genom att bidra 

till att patienterna upplever situationen lite lättare kan hälsa främjas och onödigt lidande 

förhindras. Deltagarna i studien upplevde vårdklimatet på avdelningen som ”vänligt” och 

”hjälpsamt” och patienterna kände sig nöjda trots att de tilldelade strålbehandlingsmiljön ett 

lågt betyg (Siekkinen, et al., 2008).  

 Att biverkningar förekommer i samband med strålbehandling var ingenting nytt för 

författarna, men att dessa var så pass vanligt förekommande enligt resultatet och ledde till en 

rad olika konsekvenser i flera led samt att vissa kunde vara livshotande blev en ny kunskap.  

 Enligt Eriksson (1993) kan sjukdomslidande uppstå som ett lidande till följd av sjukdom 

och behandlingen av denna. Denna form av lidande ställs sjuksköterskan nästan alltid inför i 

mötet med patienten (Wiklund, 2009). Av resultatet framkommer tydligt en rad obehagliga 

biverkningar som patienterna drabbas av under och efter strålbehandlingen, oavsett intern 

eller extern strålning. De mest besvärande biverkningarna drabbade personer med huvud- och 

halscancer och symtomen eskalerade gradvis i takt med fortsatt strålbehandling. Minskad 

salivproduktion och  muntorrhet ledde till svårigheter att tala och dessa besvär tillsammans 

med smärta i mun och hals orsakade tugg- och sväljsvårigheter. Minskad aptit och förändrad 

smak och lukt ledde till ovilja att äta. Sjukdomslidandet kan enligt Eriksson (1993) även 

uppstå som psykiska symtom och känslor i form av skuld och skam samt oro, ångest och 

rädsla kopplat till situationen. Detta blev en ny kunskap då resultatet visade att upplevelsen av 

strålbehandlingen i sig, oavsett de tillhörande konsekvenserna, var så pass starkt psykiskt 

påfrestande för patienterna.  

 Sammantaget drabbades många av vätske- och nutritionsproblem, vilket ledde till 

malnutrition och viktnedgång. Många av deltagarna kände att livet var hotat både på grund av 

sjukdomen och malnutrition till följd av strålbehandlingen. Flera av deltagarna kände en stark 
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oro och funderade över om behandlingen var värd att genomgå på grund av följderna, även 

om cancern kunde botas (Larsson, et al., 2003 ; Larsson, et al., 2007 ; Rose-Ped, et al., 2002 ; 

Semple, et al., 2008). När en människas livssituation och dagliga liv förändras till det sämre 

på grund av sjukdom eller ohälsa kan situationen leda till ett livslidande enligt Eriksson och 

Lindholm (1993). Resultatet visade att patienternas dagliga liv förändrades drastiskt och 

påverkade dem både fysiskt, psykiskt och socialt då biverkningarna av behandlingen ledde till 

att de inte kunde utföra sina dagliga rutiner och aktiviteter. Att biverkningarna även kan vara 

kroniska leder tanken till ett kroniskt livslidande, varför man kan förstå patienternas 

funderingar och tvivel kring om de verkligen ville genomgå strålbehandling.  

 Sjuksköterskan kommer i sitt dagliga arbete i kontakt med lidande människor och 

omvårdnaden handlar framförallt om att se och möta den lidande människan. Begreppet 

lidande kan förklaras med olika mening utifrån vetenskapliga, kulturella och religiösa 

inriktningar, vilka sjuksköterskan möter i vården. Genom att reflektera över dessa olika 

tolkningar kan hon bättre vara förberedd för att möta och förstå den unika individens 

livssituation och lidande. Lidandet är betydligt mer omfattande än sjukdomen i sig då hela 

personen anses hotad, vilket betyder att fokus förskjuts från kroppen till hela människan när 

sjukdomen övergår i lidande (Wiklund, 2009).  

 Till följd av de fysiska förändringarna både efter intern och extern strålning upplevde flera 

patienter en social isolering. Några av patienterna undvek mötet med människor de ville synas 

friska och starka med, då de upplevde en känsla av skam och avsky gentemot sig själva 

(Larsson, et al., 2007; Larsson, et al., 2003). Patienterna uppskattade att få träffa personer i 

samma situation eftersom de kunde stötta varandra under behandlingens gång. Dessutom 

jämförde sig patienterna med varandra och att träffa personer som mådde sämre än de själva 

gjorde att de kunde hantera sin egen situation (Larsson, et al., 2007; So & Chui, 2007; 

Andersen, et al., 2012). För de patienter som upplever en social isolering kan livssituationen 

förändras och leda till att de försöker ”fly” ifrån sitt lidande. Detta sker genom att deltagarna 

undviker social samvaro eftersom det framkallar deras lidande, då de blir medvetna om de 

fysiska förändringar de drabbats av när de umgås med ”friska” individer. Det är viktigt att 

som vårdare bekräfta lidandet genom att understödja deras berättande vid vårdsamtal, då de 

sätter ord på lidande och tar till sig sitt lidande (Eriksson, 1993).  
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    Genom att vårdpersonalen lät patienterna bli sedda och hörda, ledde det till att de kände sig 

värderade som individer. När personalen upplevdes mestadels otillgängliga eller inte tog sig 

tid till patienterna kände de sig mindre självsäkra och ställde inte så många frågor. Detta fick 

en negativ inverkan på behandlingen i sig (Long, 2001 ; Velji, et al., 2001).   

     Enligt studier gjorda av Fagerström, Eriksson och Bergbom- Engberg (1998) och Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) framkom att en vårdrelation mellan 

vårdare och patient inte kan skapas om vårdaren inte visar respekt, intresse för patienternas 

livsberättelse eller är lyhörd för dennes önskningar och värderingar. Då kan ett vårdlidande 

uppstå för att patienterna inte kan uttrycka sina tankar, önskningar och behov. Då finns en risk 

att patienterna lider i det tysta för att vårdaren inte har upprättat en kommunicerande relation. 

Det kan också bero på att båda parterna utgår ifrån olika perspektiv, där patienten vill prata 

om sina känslor medan vårdaren har en mer objektivt förhållningsätt (Sellman, 2009). Som 

sjuksköterska ska man alltid sträva efter att främja hälsa och välbefinnande, genom att låta 

patienterna vara i sitt lidande, ge utrymme för deras lidandeberättelse samt att få insikt i hur 

allt hänger ihop. Det för patienterna närmare sitt lidande och på detta sätt kan patienterna 

acceptera sitt lidande och att livet har förändrats nu och även framtiden. Detta är vad Eriksson 

menar med att patienter kan försonas med sitt lidande och tillskriva det mening (Eriksson, 

1993). 

     Patienterna ansåg att familj och vänner var ett viktigt stöd både socialt och känslomässigt, 

eftersom de gjorde upplevelsen av ensamheten mindre uttalad när de genomgick 

strålbehandling (Larsson, et al., 2007). Det är viktigt att vårdpersonal är medvetna om att 

närstående genom sitt närvarande och engagemang kan bidra till att främja patientens 

välbefinnande och minska deras lidande genom sitt deltagande i vården. Dessutom bör 

vårdpersonalen ha i åtanke att de närstående kan lida. De behöver också stöd för att kunna 

prata om sitt lidande och på sikt acceptera det (Eriksson, 1993; Wiklund, 2009).   

 Sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter i samband med strålbehandling har enligt Förars, 

Öjerskog och Lideborg (2003) haft en till stor del teknisk inriktning, men mer och mer 

kommit att omfatta professionell omvårdnad. Information och undervisning om biverkningar 

samt förebyggande och åtgärder av dessa symtom är en viktig del i sjuksköterskans arbete 

idag. Det har också visat sig att många patienter behöver ett psykosocialt stöd för att orka 

genomgå strålbehandlingen. Detta är vad resultatet i litteraturstudien också påvisar. Vidare 
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menar Förars et al. (2003) att ordentlig kunskap finns om de vanligast förekommande 

biverkningarna vad gäller förekomst, lokalisation och svårighetsgrad, men att det i stor 

utsträckning saknas vetenskap som bedömer åtgärder för behandling och lindring av dessa 

biverkningar. För en god omvårdnad krävs en kombination av vetenskapliga 

forskningsresultat och klinisk erfarenhet med kunskaper om patienters och anhörigas behov 

och vilja. Det finns dock flera faktorer som förhindrar att detta fungerar fullt ut i praktiken. 

Det främsta är att vårdpersonal inte känner till forskningsresultaten och att det inte finns 

metoder för hur vetenskapen ska omvandlas och användas i den kliniska vården. I rapporten 

av Förars et al. (2003) ställdes frågan till vårdpersonal på flera avdelningar om de arbetar 

utifrån evidensbaserad kunskap i det dagliga mötet med patienter som ska genomgå eller 

genomgår strålbehandling. På en skala från ett till sju blev medelvärdet 3,7. Det visade sig 

också att det fanns en brist i den evidensbaserade kunskapen i specifika 

omvårdnadssituationer och sjuksköterskorna hade önskat att de hade mer kunskap kring 

nutrition, lindring av strålreaktioner och psykosociala problem i samband med 

strålbehandlingen.    

 För att främja forskningsbaserad kunskap och därmed förbättra omvårdnaden för patienter 

som genomgår strålbehandling krävs ett arbetsklimat som tillåter tid att söka, ta in och 

förmedla kunskap på arbetstid samt en verksamhetschef som vill driva och utveckla 

avdelningen (Förars, et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 (33) 

 

 

8.3. Praktiska implikationer 

Vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter i samband med strålbehandling måste se 

den unika människan hos varje patient. Utifrån resultatet i litteraturöversikten innebär 

omvårdnaden i samband med strålbehandling att vårda patienten utifrån ett helhetsperspektiv, 

där både fysiska, psykiska och sociala aspekter spelar in. Många gånger upplevs att 

vårdpersonal i första hand fokuserar på att lindra de fysiska symtom som patienten upplever, 

men då kan patienten fortfarande lida socialt och psykiskt. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan har en medvetenhet samt kunskap om att vårda patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det leder till en bättre och större förståelse för patienten och därmed 

öppnas möjligheten för sjuksköterskan att skapa en god vårdrelation med varje patient. Detta 

leder i sin tur till att sjuksköterskan har möjlighet att ge god vård och därmed kan också 

upplevelsen av lidande och obehag i samband med strålbehandling hos varje patient förstås 

och lindras.  

 

8.4. Slutsats  

Strålbehandlingen i sig upplevde patienterna som något av de svåraste de genomgått i sina liv. 

Både patienter som genomgick extern och intern strålbehandling upplevde miljön som 

skrämmande. I resultatet framkom en rad biverkningar såsom smärta, fatigue, nutritions- och 

vätskeproblem. Personer med huvud- och halscancer drabbades av de mest besvärande 

biverkningarna som sedan ökade stegvis vid fortsatt strålbehandling. Biverkningarna som 

patienterna drabbades av resulterade i konsekvenser av deras dagliga liv, eftersom de inte 

kunde utföra sina dagliga rutiner och aktiviteter. Följderna av strålbehandlingen var så 

omfattande i form av fysiska förändringar och gav upphov till social isolering, eftersom 

patienterna upplevde en känsla av skam och avsky gentemot sig själva. Biverkningarna ledde 

till att patienterna kände att deras liv var hotat och de funderade över om behandlingen var 

värd att genomgå.  
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8.5. Förslag till fortsatta studier  

Resultatet visar att mer studier behövs kring detta område med fokus på omvårdnaden som 

ges i samband med strålbehandling. Patienter med cancer har olika cancerdiagnoser och 

därmed kan omvårdnadsbehoven skilja sig, beroende på vilket område som bestrålas, hur 

individen påverkas och vilka biverkningar som uppstår. Den vetenskapliga forskningen inom 

området är viktig eftersom sjuksköterskans arbete ska baseras på evidensbaserad kunskap. 

Mestadels av den vetenskap som handlar om patienters upplevelser av strålbehandling finns 

gällande huvud- och halscancer och gynekologisk cancer. Det behövs därmed fler studier som 

undersöker patienters upplevelser av strålbehandling vid flera typer av cancersjukdomar. Det 

kan också vara av intresse att fler studier görs när det gäller sjuksköterskors perspektiv på 

patienters upplevelser av strålbehandling, för att ytterligare uppmärksamma problem som 

uppstår vid strålbehandling och därigenom förbättra vårdkvaliteten för dessa patienter.  
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Radiotherapy AND 

experience of side 

effects 

18  

Andersen, K.S. & Jarden, M. (2012).  

 

Rose-Ped, A.-M., Bellm, L.A.,  

Epstein, J.B., Trotti, A., Gwede, C. & 

Fuchs, H.J (2002) 

  

CINAHL Plus 

with Full Text 

Changes and 

challenges AND 

radiotherapy 

3 Semple, CJ., Dunwoody, L., George 

Kernohan,W., McCaughan, E & 

Sullivan, K. (2008). 

 

 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Cancer AND 

radiotherapy AND 

patient AND 

experience  

 

47 Larsson, M., Hedelin, B. & Athlin, E. 

(2007).  

MEDLINE 

with Full Text 

Support as 

experienced by 

patients with cancer 

during radiotherapy 

treatments 

2 Hinds, C. & Moyer, A. (1997). 

CINAHL Plus 

with Full Text 

Coping with radiation 

therapy: strategies 

used by women with 

breast cancer 

3 Wengström, Y., Häggmark, C. & 

Forsberg, C (2001).  

CINAHL Plus 

with Full Text 

Experiences AND 

patients AND 

radiotherapy 

41 Larsson, M., Hedelin, B & Athlin, E. 

(2003).  

MEDLINE 

with Full Text 

Nursing care AND 

cancer AND 

radiotherapy AND 

patient experience 

53 So, WK & Chui, Y (2007).  

 

Long, LE  (2001).  

 

CINAHL Plus 

with Full Text 

 

Cancerpatients 

experience of 

radiotherapy AND 

qualitative studies 

 

 

 

12 Ekfors, H & Petersson, K. (2004) 

 

Velji, K & Fitch, M. (2001) 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Andersen, K.S. 

& Jarden, M.   

”Coping with 

radiotherapy for 

head and neck 

squamous cell 

carcinoma: a 

qualitative 

exploration” 

2012, 

Danmark, 

Vård i 

Norden 

Att undersöka hur 

patienter med huvud- 

och halscancer  

hanterar 

strålbehandling och 

dess biverkningar. 

 

Kvalitativ studie. 5 personer 

intervjuades inom en månad 

efter avslutad 

strålbehandling. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor 

användes. Materialet 

transkriberades i text och 

analyserades i fem steg med 

en hermeneutisk metod.  

Strålbehandlingen i sig upplevdes som 

obehaglig hos alla deltagare och några hade 

en känsla av klaustrofobi. Sömnproblem, 

mardrömmar och bristande koncentration 

förekom hos de flesta i samband med 

behandlingen. Förlust av kontroll upplevdes i 

samband med morfin som smärtstillande. 

Deltagarna beskriver sätt att distrahera sig 

från obehaget och stressen av strålbehandling 

och biverkningar, till exempel genom att 

fantisera och lyssna på musik. Stöd och hjälp 

från vårdpersonal var mycket viktigt för att 

hantera behandlingen.   

 

Ekfors, H & 

Petersson, K.  

“A qualitative 

study of the 

experiences 

during 

radiotherapy of 

Swedish patients 

suffering from 

lung cancer” 

2004, 

Sverige,  

Oncology 

Nursing 

Forum 

Att beskriva hur 

personer med 

lungcancer upplever 

strålbehandling och 

även hur vården 

tillgodoser patienternas 

behov.  

Kvalitativ studie. 15 

patienter som genomgick 

sin andra vecka av 

strålbehandling intervjuades 

med frågor som öppnade 

upp deras upplevelser. 

Materialet transkriberades i 

text och analyserades med 

Nästan alla deltagare upplevde fatigue i 

varierande grad under behandlingen. De flesta 

hade smärta, vilken ofta  påverkade 

nattsömnen. Andfåddhet förekom hos 

majoriteten av deltagarna, för några under  

lätt aktivitet som att stiga ur sängen. 

Patienterna hanterade behandlingen genom att 

acceptera sin situation, försöka leva som 
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hjälp av innehållsanalys.  vanligt, se positivt och ta en dag i taget.  

 

Hinds, C. & 

Moyer, A.  

”Support as 

experienced by 

patients with 

cancer during 

radiotherapy 

treatments”  

1997, 

Canada, 

Journal of 

Advanced  

Nursing 

Att fastställa patienters 

och anhörigas 

upplevelser av stöd 

under strålbehandling.  

 

Kvalitativ studie. 12 

Patienter och 5 anhöriga 

intervjuades genom 

djupintervjuer. Dessa 

spelades in och 

transkriberades ordagrant i 

text. Rad för rad 

analyserades sedan med  

Strauss konstant jämförande 

metod. 

Både patienter och anhöriga upplevde ett 

behov av professionellt stöd vid beslut 

gällande strålbehandlingen. Att genomgå 

behandlingen var en ny upplevelse för alla. 

Att inte veta vad som väntade samt en oro hos 

deltagarna över maskinerna och dess effekt 

bidrog till en känsla av sårbarhet. Faktorer 

som att hantera biverkningar samt smärta och 

obehag vid strålnings-brännskada gav främst 

upphov till behov av stöd från 

vårdpersonalen.  

Stödet innebär enligt deltagarna att möta en 

människas behov, vilket inkluderar att finnas 

där fysiskt, emotionellt och spirituellt, hjälpa, 

samt ge information och råd.  

Larsson, M., 

Hedelin, B & 

Athlin, E.  

”Lived 

experiences of 

eating problems 

for patients with 

head and neck 

cancer during 

radiotherapy” 

2003,  

Sverige,  

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att få en djupare 

förståelse för upplevda 

nutritionsproblem hos 

personer med huvud- 

och halscancer under 

strålbehandling. Vilka 

konsekvenser detta får I 

det dagliga livet och 

hur patienternas 

strategier ser ut för att 

hantera dessa problem. 

Kvalitativ studie. Åtta 

patienter från två 

strålningsavdelningar  

intervjuades i en öppen 

dialog. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades I text av 

intervjuaren. Två olika 

intervjuer gjordes med 

fenomenologiskt perspektiv 

med 2-3 veckors mellanrum 

Upplevda nutritionsproblem hos dessa 

patienter fångades i två huvudteman: 

”Förmågan att kunna tugga och svälja?” och 

”lust och vilja att äta?” Dessa problem visade 

sig orsaka en rad konsekvenser på det dagliga 

livet, så som svårigheter att äta, dricka, och 

tala. Detta sammanfattades som ”Sättet att 

leva har blivit stört”. Patienternas sätt att 

hantera det störda livet framkom även som ett 

tema: Att försöka se slutet – för att överleva. 

Detta innebar att se att behandlingen och dess 
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(men båda under 

behandlingsperioden) för att 

upptäcka skillnader I 

upplevelsen av 

nutritionsproblem hos 

patienterna. Data 

analyserades med hjälp av 

fenomenologisk metod. 

 

obehag har ett slut och som är något värt att 

kämpa för.  

Larsson, M., 

Hedelin, B. & 

Athlin, E.  

“Needing a hand 

to hold: lived 

experiences 

during the 

trajectory of care 

for patients with 

head and neck 

cancer treated 

with 

radiotherapy”  

2007, 

Sverige, 

Cancer 

Nursing  

Att få en djupare 

förståelse för 

upplevelser av det 

dagliga livet under  

behandling hos 

personer med huvud-

och halscancer, med 

fokus på 

nutritionsproblem.  

 

Kvalitativ studie. 5 

patienter intervjuades 6-8 

veckor efter behandling 

förutom 2 deltagare som 

blev intervjuad 12 veckor 

efter pga. smärtor. 

Materialet analyserades 

med fenomenologisk 

metod.  

Resultat visade att biverkningarna patienterna 

drabbas av under strålbehandling påverkar 

dem negativt. Deltagarna upplevde att de 

behövde ett ökat stöd från personalen för att 

kunna hantera sin situation.  

Long, L.E.  “Being informed: 

undergoing 

radiation therapy” 

2001, 

Australien,  

Cancer 

Nursing 

Att beskriva och 

förtydliga personers 

individuella upplevelser 

under strålbehandling 

på ett cancercenter på 

ett universitetssjukhus. 

Kvalitativ studie. 20 

patienter intervjuades under  

strålbehandling i en serie 

ostrukturerade intervjuer. 

Materialet analyseras med 

hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

 

 

Resultatet visar ett underskott i omvårdnaden 

på vissa strålbehandlingsavdelningar. 

Deltagarna upplevde att information och 

förberedelse för behandlingen var bristfällig 

och mötte inte de individuella behoven. I 

studien framkom tre huvudteman; behovet av 

att återfå självkänslan, få kontinuerlig 

information samt stöd ifrån vårdpersonalen. 
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Rose-Ped, A.-

M., Bellm, 

L.A., Epstein, 

J.B., Trotti, A., 

Gwede, C. & 

Fuchs, H.J. 

”Complications of 

Radiation Therapy 

for Head and 

Neck Cancers - 

The Patient’s 

Perspective” 

2002, USA, 

Cancer 

Nursing 

Att karaktärisera 

effekterna eller 

konsekvenserna av 

strålbehandling utifrån 

patienternas perspektiv.  

Kvalitativ studie. 33 

patienter som genomgått 

och avslutat strålbehandling 

för huvud- och halscancer 

för minst ett år sedan 

deltog. Djupintervjuer med 

både öppna och slutna 

frågor användes. Analys 

med hjälp av 

fenomenologisk ansats för 

att karaktärisera effekterna 

och konsekvenserna av 

strålbehandling  utifrån 

patienternas perspektiv.  

Deltagarna beskrev sina upplevelser av 

strålbehandlingen och identifierade de mest 

besvärande bieffekterna. De övergripande 

symtomen var trötthet och svaghet, 

muntorrhet, sår i munnen samt smärta i mun 

och hals. Detta påverkade patienterna till 

svårigheter att äta och dricka och ledde för 

många till malnutrition och signifikant 

viktförlust. 

Semple, CJ., 

Dunwoody, L., 

George 

Kernohan,W., 

McCaughan, E 

& Sullivan, K. 

”Changes and 

challenges to 

patients' lifestyle 

patterns following 

treatment for head 

and neck cancer” 

2008,  

Nordirland, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att undersöka hur 

livsstilen för personer 

med huvud- och 

halscancer påverkas 

efter avslutad 

strålbehandling. 

Kvalitativ studie. 10 

personer med huvud- och 

halscancer som avslutat 

behandlingen för 6-12 

månader sedan 

intervjuades. 

Semistrukturerade 

intervjuer användes. 

Materialets analyserades 

med hjälp av tematisk 

analys. 

Deltagarna beskrev flera svårigheter följt av 

strålbehandlingen: Förändringar i smak- och 

luktsinnet, det tar lång tid att äta, svårt att 

tugga och de skämdes över dreglande. Detta 

ledde till kostförändringar. Muntorrhet ledde 

även till att talet förändrades. För några 

patienter påverkades arbetslivet och de 

dagliga sysslorna på grund av bieffekterna, 

vilket skapade psykiska påfrestningar och en 

känsla av förlust av normalitet och kontroll. 

So, WK & 

Chui, Y.  

”Women's 

experience of 

internal radiation 

2007,  

Kina,  

Journal of 

Att undersöka hur 

kvinnor med 

underlivscancer 

Kvalitativ studie. 8 kvinnor 

deltog i (ostrukturerade) 

telefonintervjuer. 

Det mest besvärande under strålbehandlingen 

var upplevelsen av isolering samt olika 

fysiska och psykiska  symtom. Behandlingen 
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treatment for 

uterine cervical 

cancer” 

Advanced 

Nursing 

upplever att genomgå 

intern strålbehandling. 

Intervjumaterialet 

analyserades med 

fenomenologisk ansats. 

innebar en till två dagars sängvila i ryggläge 

utan att röra underkroppen. Deltagarna 

beskrev upplevelsen som mycket obehaglig, 

smärtsam och uttryckte en känsla av 

ensamhet. Ryggsmärta var det mest 

besvärande fysiska symtom som patienterna 

upplevde. Deltagarna upplevde dock att de 

blev starkare genom sina erfarenheter av 

behandlingen, vilket gjorde att de kan ha 

lättare att möta svåra situationer i framtiden.  

 

 

Velji, K & 

Fitch, M.  

”The experience 

of women 

receiving 

brachytherapy for 

gynecologic 

cancer” 

 

2001, 

Canada, 

Oncology 

Nursing 

Forum 

Att belysa erfarenheten  

att behandlas med 

intern strålning hos 

kvinnor med 

gynekologisk cancer 

erfarenhet.  

Kvalitativ studie. 10 

kvinnor som behandlats 

med strålbehandling för 

underlivscancer 

intervjuades. Materialet 

analyserades noggrant med  

fenomenologisk ansats.  

Upplevelsen av intern strålbehandling 

associerades till olika symtom och hur miljön 

var utformad. Alla kvinnor upplevde smärta i 

varierande grad under behandlingen. Smärtan 

orsakades främst av applikatorn i vaginan och 

sängliggande som gav ryggsmärta. Många av 

deltagarna upplevde fatigue, vilket också 

kvarstod som det mest besvärande symtomet 

efter avslutad behandling. Den fysiska miljön 

i behandlingsrummet med sängkläder av plast 

och den höga rumstemperaturen bidrog 

mycket till den negativa upplevelsen av 

behandlingen. Att få besök av familj och 

vänner och stöd från vårdpersonalen betydde 

mycket så att patienterna kunde hantera 

situationen.   
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Wengström, Y., 

Häggmark,  C. 

&  Forsberg, C.  

”Coping with 

radiation therapy: 

strategies used by 

women with 

breast cancer” 

2001, 

Sverige, 

Cancer 

Nursing 

Att beskriva 

copingstrategier som 

används av kvinnor 

med bröstcancer under 

och efter 

strålbehandling.   

 

Kvalitativ studie. 134 

patienter deltog och studien 

genomfördes med 

ostrukturerade intervjuer. 

Studien genomfördes vid 

tre tillfällen; under 

behandling, vid 

behandlingens slut och tre 

månader senare. Materialet 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys.  

Familj och vänner hade stor inverkan på hur 

deltagarna hanterade sin situation. De gav 

positiv styrka under hela behandlingsperioden 

vid alla tre tillfällen. Kontakt med 

arbetskollegor gav en känsla av normalitet 

och kvinnorna utförde sina personliga 

aktiviteter för att kunna återhämta sig. Att se 

hoppet och vara optimistisk var en strategi 

som fungerade för att klara av behandlingen. 

 


