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Litteraturstudie 
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Sammanfattning 
 

Idag ges strålbehandling som bot mot många olika cancerformer i hela världen.  För en patient som 

ska genomgå, genomgår eller har genomgått en strålbehandling uppstår många tankar, känslor, 

smärtor och andra upplevelser som sjuksköterskan behöver känna till för att kunna bistå patienten. 

Strålbehandlingen ger många biverkningar som i värsta fall kan bli bestående livet ut. Syftet: Syftet 

med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser i samband med strålbehandling. Metod: 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar med i huvudsak 

kvalitativ ansats valdes ut och analyserades efter en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen 

resulterade i en process: före, under och efter strålbehandlingen, detta ledde till fem huvudkategorier, 

Rädd för att livet inte skall bli sig likt igen, Ensamhet i mörkret, Kraft att fortsätta kämpa, En känsla 

av skam, Bättre rustad inför framtidens utmaningar. Diskussion: Familj och närstående visade sig 

vara viktig för patienterna, även sjukvårdspersonal upplevdes som en trygghet i samband med 

behandlingen. Patienter upplever osäkerhet, maktlöshet och lidande inför behandlingen. 

Sjuksköterskan bör bidra till att patientens önskemål och omvårdnadsbehov blir tillgodosedda för att 

göra behandlingen så skonsam som möjligt. För att få ökad kunskap och förståelse för dessa 

patienters upplevelse av strålbehandling är fortsatt forskning inom detta område önskvärt.  

 

Nyckelord: Strålbehandling, Upplevelser, Cancer 
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Understanding cancer patient´s experience of 

radiotherapy. 

Date 2010-01-21 

 

Abstract 
 

Background: Today, radiotherapy is given as cures for many different cancers worldwide. For a 

patient about to undergo, is undergoing or has undergone a radiation occurs many thoughts, 

feelings, pains and other experiences that the nurse should have knowledge of in order to assist the 

patients. The treatment brings many side-effects that are at worst likely, to continue throughout their 

lives. Aim: The aim of literature review was to describe patient experiences in connection with 

radiation therapy. Method: The review was conducted as a general literature review. Nine scientific 

articles with a qualitative approach were selected and analyzed by qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in a process: before, during and after radiotherapy, this led to four 

main categories. Fear that life is not to be the same again, Loneliness during a bothersome time, 

Strive to continue to struggle, An expectation that life should be the same again. Discussion: 

Family and relatives proved to be important for patients health professionals also perceived as a 

security during the treatment. Patients experience insecurity, powerlessness and suffering about the 

treatment. The nurse should support the patient consider his or her wishes and needs in order to 

make the treatment as gentle as possible. In order to reach greater knowledge and understanding of 

these patients and their treatment continuing research in this area is desirable. 

   

Keywords: Radiotherapy, Experience, Cancer 
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BAKGRUND 
 

”Vaknade med samma obehagskänsla i dag igen, känner hur halsen knyter sig och tårarna 

vill komma. Tankarna far genom huvudet, jag vet inte om jag orkar mera. Resan till Lund 

känns jobbigare idag än igår. Jag har snart åkt samma väg i två månader och undrar varje 

gång när det ska vara över. Väl framme blir jag mött av samma ansikte som ställer samma 

fråga varje dag”, hur är det med dej i dag då?”Jag vet att det är deras jobb att fråga, men 

om de ändå kunde låta bli … Byter om för att komma in i strålningsrummet, varje gång jag 

går dit darrar benen, känslan av att bli fastspänd av strålningsmasken i sängen och veta att 

jag inte kan komma loss om någonting går fel. Lägger mig ner på britsen och sjuksköterskan 

kommer för att sätta masken över huvudet, jag blundar för att inte se vad de gör, men vet att 

snart kommer det välbekanta ljudet, klick, där var masken på plats och jag vet att jag är fast. 

Hör att sjuksköterskan säger något men lyssnar inte, blundar och väntar på det surrande 

ljudet när strålningen startar, känslor av och skräck och panik sprider sig i min kropp”……… 

(Upplevelse från en patient som genomgått strålbehandling). 

 
 

 

Cancer är en folksjukdom som många människor drabbas av varje år. Av de som får cancer 

kan nästan hälften förvänta sig att bli friska. De behandlingsmetoder som används idag är 

cytostatika, hormonbehandling, operativa ingrepp och strålbehandling. Strålbehandling står 

idag för en tredjedel av all bot och hälften av alla patienter med cancer får någon gång 

strålbehandling (1). De patienter som får strålbehandling kan upplever strålbehandlingen som 

obehaglig och som sjuksköterska är det av stor betydelse att komma underfund med hur varje 

patient upplever strålbehandlingen för att kunna anpassa den individuellt och genomföra 

behandlingen så smidig och behaglig som möjligt (2).  

 

Ordet cancer väcker ångest hos många på grund av att alla i stort sett känner eller vet någon 

som har avlidit i cancer. Cancer är fortfarande starkt förknippat med tankar kring döden fast 

mer än hälften av de som drabbas av sjukdomen överlever idag. Tiden från att ha misstankar 

om att kanske vara sjuk tills att fått vetskap om det, är en svår period. Att kastas mellan hopp 

och förtvivlan gör det svårt att fungera normalt i vardagen (3). Patienter med cancer upplever 
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att perioden från att ha fått sitt cancerbesked tills någon form av behandling påbörjas är den 

jobbigaste perioden. Många är rädda att tumören ska växa sig stor och hinna sprida sig innan 

behandlingen påbörjas och därmed bli omöjlig att bota. Några upplever det som om de fått en 

inkräktare i kroppen som de vill bli av med så fort som möjligt. Sjukvården är medveten om 

patienternas ångest och försöker sätta igång behandlingen så fort som möjligt. De allra flesta 

får dock vänta upp till några veckor innan behandlingen kommer igång (3).  

 

Strålbehandling kan ges både i kurativt, palliativt och i adjuvant syfte. Som kurativ 

behandling används strålbehandling för att bota en cancersjukdom. I palliativt syfte används 

behandlingen för att lindra smärta. I adjuvant syfte används strålbehandling ofta i samband 

med cytostatika för att minska tumören inför operativt ingrepp och för att motverka återfall 

(4). Strålbehandling kan vara en obehaglig upplevelse, för att underlätta för patienten och 

minska känslan av utsatthet, är god kommunikation mellan vårdgivare och patient av största 

vikt. Strålbehandlingsmiljön är ofta högteknologisk och kan upplevas skrämmande för 

patienten, att ge en relevant information inför valet av behandling skapar trygghet hos 

patienten (3).  

 

Det finns olika former av strålbehandling, både inre och yttre strålning. Mest vanlig är den 

externa (yttre) strålningen som går ut på att strålkällan befinner sig utanför kroppen. 

Behandlingen sker med hjälp av joniserande strålning från en strålkälla som från ett avstånd 

träffar patienten kropp, den fungerar som en vanlig röntgenundersökning (2,5).  Strålningen 

kan påbörjas utan vidare förberedelser när metastaserna är lokaliserade via datortomografi, 

även kallad CT. Friska vävnader som utsätts för strålning har generellt svårare att reparera sig, 

eftersom kapillär nätet har blivit skadat för gott, detta medför att biverkningar i kroppen kan 

uppstå (1,2).  

 

Det finns både akuta och sena biverkningar, de akuta uppkommer i samband med 

strålningsperioden medans de sena kan uppkomma 3-4 månader och upp till 10 år efter 

avslutad behandling. Vilka biverkningar patienten får är beroende på vilken del av kroppen 

som strålas, graden på biverkningen varierar kraftigt mellan patienterna (4). Patienter 

upplever att de inte blivit informerade om sena biverkningar och komplikationer de är utsatta 

för. Omsorgen och bemötandet av patienter i sin nya situation är därför av största vikt (3). 
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Enligt Kari Martinsens och hennes omsorgsteori har sjuksköterskan en viktig del i patientens 

omsorg. När patienten befinner sig i en hjälpbehövande situation ska målet vara att ge stöd åt 

de omvårdnadsåtgärder patienten kan uppleva. För en patient som ska genomgå, genomgår 

eller har genomgått en strålbehandling uppstår många tankar, känslor, smärtor och andra 

upplevelser som sjuksköterskan bör ha kunskap om för att kunna bistå patienten (6).  

För att patienterna ska få en så god omsorg som möjligt, är det viktigt att få en uppfattning om 

patienters perspektiv på behandlingen. Martinsen bygger sitt kritiska tänkande på fyra 

teoretiska grundstenar, det är människosyn, miljö, hälsa och omsorg. I människosyn ligger 

fokus på att se hela människan, både utveckling och reaktioner på ohälsa, det största målet bör 

vara att människan återfår sin funktion och självständighet. I grundvalen miljö tänker 

Martinsen att människan och miljön är starkt sammanbundna. Hälsan är mötet mellan patient 

och sjuksköterska där det bör skapas en god relation och ett samspel så att behandling och 

omsorg blir till det bästa för patienten. 

Den sjuksköterska som utövar omsorg enligt Martinsens filosofi ägnar sig först och främst åt 

relationen till patienten, och att tillgodose de önskemål som den enskilda patienten har 

gällande sin omsorg. Genom att finnas till hands för patienten och skapa en god relation kan 

sjuksköterskan enligt Martinsen stärka patientens livsmod (6).  

 

I omvårdnadsrollen är det viktigt att upptäcka patienternas sjukdomsupplevelse för att kunna 

ge patienten det stöd och den omvårdnad som patienten är i behov av. Patienten bör mötas 

med respekt och förståelse av sjuksköterskan. Patientens fysiska, psykiska, sociala, kulturella 

och andliga omvårdnadsbehov bör tillgodoses av sjuksköterskan (7). De patienter som 

genomgår strålbehandling har många tankar och känslor om behandlingen i sitt huvud. Att 

kunna ge rätt stöd och bemöta patienterna med respekt stärker patienten inför 

strålbehandlingen.  

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av strålbehandling hos patienter 

med cancer.  
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METOD 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, vilket innebär att sammanställa den 

forskning som redan finns inom det valda område som valts (8). Studien presenteras utifrån 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats för att få fram forskning som beskriver, förklarar 

och skapar förståelse för patienters upplevelser av strålbehandling (9). Graneheim & 

Lundmans beskrivning av analysmetod har använts (10). 

Urval 

Inklusionskriterierna var kvalitativa vetenskapligt granskade artiklar mellan år 2000-2009, där 

patienter med cancer och deras upplevelser i samband med strålbehandling skulle finnas med. 

Exklusionskriterierna var artiklar som var skrivna på annat språk än engelska och svenska 

eftersom att det är de språk som författarna behärskar. Andra litteraturstudier, artiklar som 

innehöll kombinerade behandlingsmetoder, artiklar som innehöll behandling av barn under 18 

år och artiklar som inte innehöll patienters upplevelse exkluderades.  

Datainsamling 

De vetenskapliga artiklarna har sökts i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO. Dessa 

databaser valdes för att de är inriktade på omvårdnad, medicin och psykologi. Passande 

sökord utsågs som besvarade syftet och med hänsyn till dessa påbörjades sökningarna i 

databaserna. Sökorden som använts var radiotherapy, experience*, patiensexperience, cancer 

och nursingcare. Trunkering har använts för att få en ändelse på experience. De booleska 

orden AND och titel/abstrakt användes för att avgränsa sökningen.  För att få ett så aktuellt 

forskningsresultat som möjligt avgränsades sökningen till att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2000- 2009. Sökningarna via databaserna presenteras i (bilaga 2).  

Totalt hittades 20 artiklar genom dessa databaser, 11 artiklar valdes bort då de inte svarade på 

syftet. Nio artiklar har använts i resultatet, artiklarna är markerade med en stjärna (*) i 

referenslistan.   

 

Analys och genomförande 

 

Analysen presenteras utifrån vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats för att få fram 

forskning som beskriver, förklarar och skapar förståelse för patienters upplevelser (9). Vid en 
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kvalitativ innehållsanalys ska fokus ligga på att se samhörigheter och olikheter, dessa uttrycks 

sedan i olika kategorier (10). 

För att bedöma kvalitén på artiklarna, användes Forsberg & Wengströms checklista (bilaga 1). 

Checklistan utgick ifrån att besvara de 21 frågorna på artiklarna med ja, nej och vet ej svar. 

De artiklar som besvarades med ja till tre fjärdedelar inkluderades. Kvalitén på artiklarna 

bedömdes som dålig, god, eller hög (9). De nio artiklar som inkluderades i analysenheten 

presenteras i artikelöversikten (bilaga 3). Med hjälp av artikelöversikten hade därefter 

författarna lättare för att överblicka det insamlade datamaterialet. Artiklarna som skulle 

användas i analysen tilldelades ett nummer för att lättare kunna hållas isär.    

 

Författarna påbörjade analysprocessen genom att var för sig naivt och utan förutfattade 

meningar läsa artiklarna var för sig, för att få en uppfattning om innehållet i artiklarna. 

Författarna har tillsammans reflekterat och diskuterat innehållet i texterna för att hitta 

samhörigheter (10). Meningsbärande enheter har plockats ut ur texten och kondenserats, 

därefter har författarna abstraherat den kondenserade texten och försett den med koder. 

Författarna upptäckte en process vid den gemensamma granskningen av artiklarna som 

resulterade i -före, -under, - efter strålbehandlingen. Författarna delade in artiklarna i 

processen för att ytterligare granska innebörden av materialet. Därefter diskuterades artiklarna 

igen och det gav koder som ledde till fem huvudkategorier och åtta subkategorier.  

Etiska övervägande och undersökningens betydelse 

Avsikten med litteraturstudien var att använda artiklar som var godkända av en etisk kommitté 

(11). Att artiklarna är godkända innebär att de är forskningsetiskt granskade, vilket visar att 

information har givits till deltagarna om studiens betydelse, samt att deltagarna behandlas 

anonymt och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande i studien (11).  Författarna har fått 

göra ett val angående en artikel då författarna vid granskning upptäckte att den inte var etiskt 

granskad. Författarna valde att inkludera artikeln i studien då den svarade bra på syftet.  

Författarna har försökt att fullfölja en trovärdig sökning och ansträngt sig för att hitta alla 

artiklar som gav svar på syftet. Även artiklar som inte gynnar författarnas åsikter har 

inkluderats (9). 
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Förförståelse 

Enligt filosofen Birkler är förförståelse en fördom om en situation eller upplevelse som 

uppkommit på grund av en livserfarenhet. En förförståelsen kan vara omedveten eller medveten 

(12).   

En av författarnas nära anhörig har genomgått strålbehandling under en lång tid, författaren var 

med och stöttade vid behandlingen och fick se strålbehandlingen på nära håll och vilka följder 

det ledde till för den anhöriga. Båda författarna har arbetat inom vården och sett hur sjukdom 

kan påverka människor. Vår förförståelse finns i lidandet då vi båda tror att vi har god insikt i 

hur människor reagerar på bland annat smärta, oro, ångest.  

RESULTAT 
 

Studien visade att i samband med strålbehandling beskriver patienterna olika upplevelser 

beroende på var i behandlingen de befann sig. Detta är en process som arbete kommer att 

presenteras utifrån (Fig. 1)  

 

 

Process Före 

behandling 

Under 

behandling 
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behandling 

Efter 

behandling 
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Huvudkategori  
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sig likt 
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mörkret 
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Subkategori 
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osäkerhet 

 

Att bli lämnad 

att göra det 

själv 

 

Att känna stöd 

 

Oro för att 

livet aldrig mer 

ska bli sig likt 

 

 

 

 

 

 

Sökande efter 

svar 

 

Avsaknad av 

kontroll 

 

Att känna 

trygghet 

 

Känsla av svek 

på grund av 

uteblivit stöd 

 

 

Fig. 1.  Upplevelser av strålbehandling hos patienter med cancer ledde till en utveckling av 

analysen som resulterade i före, under och efter behandlingen. Resultatet sorterade in i fem 

huvudkategorier och åtta subkategorier.  
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Rädd för att livet inte skall bli sig likt igen 

 

Känsla av osäkerhet 

Före strålbehandlingen påbörjades, upplevde patienterna oro och ångest, att inte själva kunna 

påverka situationen skapade rädsla. Rädsla var en gemensam faktor för de patienter som 

skulle genomgå strålbehandling. Att förlora sin manlighet, stolthet och njutning på grund av 

att det finns risk för att bli inkontinent och impotent efter strålbehandlingen gav dem en 

känsla av maktlöshet (13). Strålningens påverkan på kroppen och liksom tankar om hur livet 

skulle komma att bli efter behandlingen framkallade en oro hos patienterna (14,15,16). 

Patienterna upplevde att de gick en osäker framtid till mötes, de var dock förvissade att 

behandlingen skulle hjälpa dem att bli friska (13,14). En känsla av osäkerhet upplevdes av 

patienterna inför själva strålbehandlingen, de upplevde att de inte fått tillräckligt med 

information angående behandlingen (14).  

 

”I would not have a clue what to expect, I´ll just go there blindfold and say, here I am, do 

what you have to do” (14 s 881) 

 

Sökande efter svar 

Patienterna upplevde osäkerhet inför strålbehandlingen, på grund av att de inte fått tillräckligt 

med information angående sin behandling. Osäkerheten lindrade de genom att själva söka 

information via tidningar, radio och TV (13,14). Ett annat sätt att försöka få svar på sina 

frågor var genom att samtala med andra patienter som genomgått strålbehandling. Det 

upplevdes positivt och tack vare det fick de bukt med sin ångest, och kunde hantera sina 

känslor bättre inför strålbehandlingen (14,15,17,18). 

 

” I worry in the sense that I have never had it before and in myself I´m not for it, I’m anti-

radiation, but what can I do? You hear so much about radiation, that it is harmful and so you 

just do not know why they give it except I think it helps the cancer; they must know what they 

are doing……….”(14 s 880). 
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En känsla av ensamhet i mörkret 

 

Att bli lämnad att göra det själv 

Under strålbehandlingen upplevde patienten en känsla av ensamhet och isolering. Att behöva 

ligga ensam och isolerad i ett enkelrum, medan behandlingen pågick, var för en del den 

svåraste upplevelsen i deras liv (18,19). Patienterna upplevde behandlingen som ett slagfält 

som de fick utkämpa själva, denna upplevelse uppstod på grund av avskildhet och 

övergivenhet (15). När de dagliga rutinerna inför förberedelserna av strålbehandlingen 

rubbades, upplevde patienterna ångest och frustration. Att ensam behöva visa sig naken inför 

vårdgivare av det motsatta könet upplevdes som genant och utlämnande (17).  

 

Avsaknad av kontroll  

Under strålbehandlingen mot cancer upplevde en del patienter att de förlorade kontrollen över 

sin kropp, det kunde vara avsaknad av den sexuella funktionen eller avtagande 

erektionsförmåga som upplevdes som en stympning av kroppen (13,17). För patienter som 

genomgick strålbehandling kunde problem vid matsituationer vara en svår upplevelse. På 

grund av smärta tvingades patienterna äta passerad kost, vilket upplevdes plågsamt av 

patienterna, de tappade kraft och kände sig orkeslösa (19,20). 

 

”I couldn´t eat and that was the hardest thing of everything. I could drink a little milk, but the 

pain got worse and I didn´t have energy for anything” (19 s 328). 

 

Trötthet nämns också som en bidragande orsak till att uppleva orkeslöshet, att vara trött och 

orkeslös utan fysisk ansträngning upplevdes som en svaghet i hela kroppen (13,18,21). 

Den tekniska utrustningen upplevdes skrämmande av patienterna, upplevelsen av 

strålningseffekten och dess penetration genom kroppen var ett mysterium de inte riktigt kunde 

förklara och en känsla av kontrollbrist uppstod. De kände att behandlingen var viktig för att 

nå målet, nämligen att bli frisk (17). 
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“I am surprised how the physicians can tell me about something that has taken place inside 

my body, and nobody knows exactly how the radiation beam penetrates. How can they be sure 

that the results will be good? This for me is a mystery” (17 s 314) 

 

Kraft att fortsätta kämpa 

 

Att känna stöd   

Familj och vänner upplevdes som ett stort stöd under strålbehandlingen och bidrog till att 

patienterna orkade ta sig genom behandlingen.  Kapabla läkare och sjuksköterskor upplevdes 

som ett positivt stöd och gav mening åt att fortsätta kämpa (13,15,18). 

 

Att känna trygghet 

En känsla av trygghet upplevdes hos patienterna när behandlingen påbörjades, de var nu i 

händerna på experter som aktivt behandlade deras cancer. Strålbehandlingen ledde till att de 

dagligen träffade sjukvårdspersonal, patienterna upplevde att läkarna och sjuksköterskorna i 

tjänst tog de rätta besluten åt dem.  Sjukhusen upplevdes som en säker plats att befinna sig på, 

sjukvårdspersonalen fanns till hands för omvårdnad och stöd, vilket ökade upplevelsen av 

trygghet (18,19). 

 

” When I came here I was safe I hade an appointment with the physician every week. And the 

nurses, they checked me up all the time, asking how things were going” (19 s 330) 

 

 

Känsla av skam 

 

Oro för att livet aldrig mer ska bli sig likt 

Efter strålbehandlingen uppstod en försämrad kroppskontroll, som att inte kunna hålla tätt då 

tarmen och urinblåsa inte fungerade. Detta innebar stora problem i det dagliga livet, där en 

central upplevelse var känsla av skam (17). Patienterna upplevde att de skämdes, blev rädda 

och deprimerade vilket ledde till att patienterna började dra sig undan och upplevde en social 

isolering.  På grund av sin psykiska ohälsa, tröståt patienterna vilket ledde till viktuppgång 
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och de upplevde sig som ofräscha (21). Efter avslutad behandling upplevde många patienter 

en stor oro för biverkningar och en rädsla över att cancern skulle komma tillbaka (19).  

 

”This risk for recurrence is something that i have to face and that I´m going to think about in 

the future…. I know that there´s a risk…..you have to live whit it (19 s 329). 

 

Känsla av svek på grund av uteblivit stöd 

Förväntningarna på det dagliga livet fick ett bakslag när det visade sig att vissa biverkningar 

blev besvärligare än vad patienterna räknat med. Upplevelsen av en försämrad livskvalitet på 

grund av problem med smärta i mun och hals region gjorde att patienterna upplevde sig 

utmattade, eländiga och sköra. När behandlingen var avslutad upplevde patienterna sig 

utlämnade och svikna av sjukvården. Ångest och depression var vanliga biverkningar som 

upplevdes efter slutförd behandling (13,16,19). Risken fanns att biverkningarna skulle bli 

kroniska och det upplevde patienterna som skrämmande. Ett stort antal patienter uttrycker 

olika upplevelser av rädsla som hindrar dem från att leva ett normalt liv (19). 

 

” This period has been a lot worse than I had expected .It has taken much, much longer for 

my mouth and throat to heal than I believed it would. I don´t know why… (19 s 329). 

 

Rädsla för det okända, tvingade att hantera nya situationer och rädsla för nya kroppsliga 

symptom de aldrig varit med om tidigare, upplevdes som påfrestande. De kände sig svikna av 

sjukvården för att de inte fått veta vad resultatet av strålbehandlingen kunde bli.  Patienterna 

upplevde rädsla för vad andra människor skulle tänka om dem och att vänner såväl som 

anhöriga skulle dra sig undan och svika dem, på grund av deras förlorade kroppskontroll (18). 

Patienterna upplevde vikten av en bra uppföljning efter behandlingen som betydande. De 

upplevde dock en besvikelse när de yngre läkarna gav dem information om resultatet från 

strålbehandlingen. De upplevde att de äldre läkarna kunde ge mer tillförlitliga svar på deras 

frågor angående resultatet från strålbehandlingen (13).  
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Bättre rustad inför framtidens utmaningar 

Några patienter upplevde sig psykiskt starkare efter genomförd stålbehandling, efter 

behandlingen upplevde de att de kunde möta framtidens utmaningar lättare. Det fanns 

patienter som hävdade att kände de sig gladare efter genomförd behandling och var villiga att 

hjälpa andra i samma situation och dela sina erfarenheter med dem (15). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser i samband med 

strålbehandling. I kvalitativa studier är avsikten att tolka och förmedla människors känslor 

och upplevelser (9). För att en studie ska anses trovärdig måste tre kriterier förväntas att 

uppfyllas det är tillförlitlighet, giltighet, och överförbarhet (22). 

 

Tillförlitligheten i studien går ut på att författarna har behandlat all fakta som uppkommit i 

artiklarna och för att hålla oss trogna gentemot datan i artiklarna (22). Tillförlitligheten blir 

större i studien om sökorden är de samma i sökningarna vilket leder till relevanta sökningar 

som i sin tur leder till relevanta artiklar (23). Efter att ha valt fem lämpliga sökord som 

återspeglades på syftet, påbörjades sökningarna i de olika databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO som är inriktade på omvårdnad och psykologi. Sökorden har kombinerats i olika 

konstellationer vilket gjorde risken liten för att artiklar som svarade på syftet utelämnades, 

vilket ökar tillförlitligheten. Trunkering på sökordet experience användes för att utöka 

sökningen, vilket anses vara en nytta. Sökningarna i databasen Pubmed medförde en risk att 

få fram artiklar som var för medicinskt inriktade därför lades sökordet nursing care till 

sökningen för att lyfta fram omvårdnaden. Sökningen av artiklarna begränsades till åren 

2000-2009 för att få fram den senaste forskningen. Artiklar på ett annat språk än svenska och 

engelska har exkluderats för att författarna är begränsade i sitt språkbruk. Det föreligger en 

risk i att relevanta artiklar som kunde ha påverkat resultatet, kan ha gått förlorade. 

Återsökning i databaserna gjordes där de använda artiklarna dök upp, vilket stärker 

tillförlitligheten i studien.  Citat i resultatet har använts för att det förstärker upplevelser ur ett 

patient perspektiv och därmed ökar tillförlitligheten. 
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Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara granskade av en etisk kommitté. Detta 

kriterium användes för att få vetskap om att de som deltagit i studierna blivit informerade på 

ett korrekt sätt. Vid granskningen upptäcktes en artikel som inte var granskad, artikeln 

svarade på syftet och beslut fattades att använda den. Artiklar som inte blivit granskade kan 

förorsaka att litteraturstudiens trovärdighet påverkas negativt, då författarna inte har någon 

kännedom om hur forskaren använt de etiska principerna (11). 

 

Författarna har var för sig naivt läst och granskat artiklarna ett flertal gånger för att sedan 

jämföra och diskutera vad som framkommit i artiklarnas resultatdel. Denna konversation har 

pågått under hela analysprocessen. Vi har reflekterat och tolkat innebörden i resultatet 

tillsammans för att misstolkningar inte skulle uppstå vilket ger styrka åt studien (10). 

 

Artiklarna har kvalitetsbedömts efter Forsberg & Wengströms (2003) checklista för att 

bedöma kvalitén på artiklarna så att studier med låg kvalité inte inkluderades i resultatet. Risk 

föreligger att missbedömningar har gjorts, men författarna har på ett sanningsenligt sätt 

försökt bedöma kvalitén utifrån checklistan. Giltigheten i studien avser att studera det som 

skall studeras och att studiens genomförande är väl beskrivit så att någon annan kan utföra 

den (23). Presentationen av artiklarna beskrivs i en artikelöversikt som gör det möjligt för 

läsaren att själv gå tillbaka och bedöma kvalitén på artiklarna. Studiens giltighet kan också ha 

påverkats av författarnas förförståelse (23). Risken med författarnas förförståelse har varit att 

en av författarna är anhörig till en patient som genomgått strålbehandling, vilket kan göra att 

det funnits en djupare förståelse för upplevelsen. Nyttan har samtidigt varit den andra 

författarens naiva inställning och olika frågor till upplevelserna. Det framkom i en artikel 

positiva känslor och upplevelser efter strålbehandlingen vilket förvånade författarna (11).  

 

Överförbarheten styrs av i vilken omfattning resultatet kan jämföras med andra grupper eller 

situationer (23). Författarna tror att studiens resultat kan vara överförbart till olika 

sammanhang och grupper där patienter med bristande kropps funktion befinner sig, och har 

ett stort lidande som vid stroke, MS, ALS, KOL. Styrkan i studien visar att överförbarheten är 

stor då världsdelar såsom Asien, Australien, Europa, Nordamerika ingår i resultatet. 

Resultatet visar på att det är ett globalt problem. Både kvinnor och män representerades i 
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studien, kvinnorna var i majoritet, vilket kan ses som en svaghet. Det är upp till läsaren att 

avgöra i vilken utsträckning resultatet är överförbart (24). 

 

Resultatdiskussion 

 

I analysen upptäcktes att patienterna som genomgår strålbehandling har olika upplevelser 

före, under och efter strålbehandlingen. Processen har följts upp i resultatet och visar en 

genomgående upplevelse av brist på stöd och information till patienterna ifrån 

vårdpersonalen, före och efter strålbehandlingen, vilket ger patienterna en upplevelse av 

osäkerhet och lidande. Upplevelsen under strålbehandlingen ger en känsla av maktlöshet och 

ensamhet men relaterar mer till själva behandlingen. 

 

 

Det första fyndet som var centralt i litteraturstudien och kommer att diskuteras är osäkerheten. 

För patienter som ska genomgå strålbehandling är det viktigt att kunna förbereda sig inför sin 

strålbehandling. Patienterna har ofta en känsla av rådvillhet inför sin behandling, det fordrar 

att vårdpersonalen lyssnar till deras individuella behov av stöd och hjälper dem att hantera sin 

osäkerhet men då stödet uteblir, upplever patienten oro och ångest. För att minska sin ångest 

och oro tog patienterna aktivt tag i att söka information angående strålbehandlingen. Den 

bästa informationskällan var personer som själva genomgått behandlingen och visste hur 

patienterna kände sig. Att få samtala med personer med liknande erfarenhet gjorde dem 

starkare inför sin behandling (13,14,17,18). Patienter värderar högt att personalen känns 

proffsig och att de är vänliga och uppmärksamma, att vet vad de talar om. Besvikelse upplevs 

när personal undviker att se hur patienten mår eller bemöter patienten på ett taktlöst sätt (25). 

Utifrån osäkerhet och besvikelse väcks ilska som får oss att målmedvetet vilja åstadkomma en 

förändring. Ilskan utlöses ofta när någon utsätts för bristande respekt och förståelse. När vi 

känner oss kränkta, blir vi osäkra på vårt eget värde, och vi upplever oro och ångest (26). 

Många gånger stöter vi på patienter som är arga i vården, det är då viktigt att reflektera över 

vad som kan förorsakat ilskan. Det kan vara sjukdom eller smärta men det kan även vara ilska 

från upplevelsen att känna en osäkerhet över att ha blivit osympatiskt bemött och att inte bli 

sedd av vårdpersonal. Martinsen talar om hälsan som mötet mellan patient och sjuksköterska 

och förespråkar vikten av ett gott samspel så att omsorgen blir till det bästa för patienten (6). 
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Det andra fyndet som författarna hittade och kommer att diskutera är maktlöshet. När kroppen 

bestämmer sig för att inte fungera som patienten önskar att den ska, upplevs en känsla av 

maktlöshet. Det spelar ingen roll hur intelligent patienten är, när kroppen tagit över styrningen 

från hjärnan, kan patienten inte påverka kroppen längre. Att inte kunna styra över normala 

kroppsfunktioner som avföring och urin gör att patienten drar sig undan och inte vågar umgås 

med andra människor på samma sätt som tidigare. 

Under strålbehandlingen mot cancer upplevde en del patienter att de tappade kontrollen över 

sin kropp. Det kunde vara saknad av den sexuella funktionen, minskad erektionsförmåga som 

upplevdes som en stympning av kroppen (17). För patienter som genomgick strålbehandling 

kunde även problem med att äta vara en svår upplevelse, på grund av smärta tvingades 

patienterna äta passerad föda, vilket upplevdes besvärligt av patienterna, de förlorade kraft 

och kände sig bräckliga (13,19,20). Att befinna sig i en utsatt situation, där kroppen inte 

längre beter sig som den gjorde tidigare är för många patienter en svår omställning. Att leva 

med en okontrollerbar kropp framkallar känslor av desperation och maktlöshet. Biverkningar 

som urinläckage och fekal inkontinens tvingade patienterna att alltid ha i beredskap för att ett 

läckage kan uppstå. Några patienter kände sig skyldiga till att de hade urinläckage, de trodde 

att de inte gjort sina knipövningar under behandlingen tillräckligt noga. När 

sjukvårdspersonalen påtalade att patienten gjort vad han eller hon kunnat för att undvika 

urinläckaget uppstod en känsla av befrielse (27). När en patient befinner sig i en 

hjälpbehövande situation ska enligt Martinsen sjuksköterskans mål vara att ge stöd åt dennes 

omvårdnadsbehov. I människosynen som är en av hennes grundpelare talar Martinsen om 

vikten av att se till hela människan, det största målet i människosynen är att patienten återfår 

sin funktion och självständighet. För att kunna hjälpa patienten med det är det viktigt att 

sjuksköterskan ser reaktioner på ohälsa hos patienten (6). 

  

Det tredje och sista fynd som upptäcktes i studien och kommer att diskuteras är lidandet. Vår 

studie visade att patienter som erhållit strålbehandling kan uppleva att ett lika stort eller större 

lidande efter avslutad behandling som under. Detta är delvis relaterat till det uteblivna stöd 

som de inte får av vården. Att bli lämnad ensam för att genomgå behandlingen är förståeligt 

för patienten, men när behandlingen är över och de fortfarande upplever sig ensamma, och 

inte får det stöd som förväntas så uppstår ett lidande.  
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Efter avslutad behandling upplevde patienterna sig utlämnade och svikna av sjukvården. 

Ångest och depression var vanliga biverkningar som upplevdes påfrestande för patienterna. 

Förväntningarna på det dagliga livet fick bakslag när det visade sig att vissa biverkningar blev 

besvärligare än vad patienterna räknat med. Upplevelsen av en försämrad livskvalitet gjorde 

att patienterna upplevde sig utmattade, bedrövliga och sköra och ett lidande uppstod 

(13,16,19).  

Lidande kan vara att uthärda en plåga som uppstått i kropp eller själ. Lidandet är en aktiv 

process som patienten kämpar mot. Människan har en förmåga att lida i ensamhet, det är först 

i samhörighet med andra som lidandet lyfts fram och patienten börjar pratar om det. Om 

patienten erkänner för sig själv att den lider, kan patienten påbörja en läkningsprocess. I en 

samhörighet upplever människan sig inte ensam och övergiven (28).  

Det är viktigt att sjukvården inte tappar bort patienterna efter genomgången behandling. 

Uppföljningar där patientens upplevelse kring strålbehandlingen tas upp är av största vikt, så 

att patienten kan få prata av sig. Patienter kan uppleva det pinsamt och genant att diskutera 

intima saker som uppstått efter behandlingen såsom impotens och inkontinens. 

Det är viktigt för vårdpersonalen att tänka på att patienterna kan uppleva sig ensamma och 

övergivna i sitt lidande. Martinsen tänker i sin människosyn att fokus ligger på att se till hela 

människan. Det bör även vara vårdpersonalens viktigaste tanke (6). En brist i 

kommunikationen kring lidandet uppstår tydligt mellan patient och vårdpersonal visar vårt 

resultat.      
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 Bilaga 1 

Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström 2003) 

A. Syftet med studien? 

*Vilken kvalitativ metod har använts? 

* Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej 

B. Undersökningsgrupp 

* Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions-och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) Ja/Nej 

*Var genomfördes undersökningen? 

*Urval: Finns det beskrivit var, när, och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

*Vilken urvalsmetod användes: Strategiskt urval, snöbollsurval, Teoretiskt urval, Ej angivet? 

*Beskriv undersökningsgruppen(ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

*Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

*Är fältarbetet tydligt beskrivet? (var, vem, och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde 

). Ja/Nej 

* Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? (vilken typ av frågor som användes etc) 

*Ange datainsamlingsmetod: ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, 

fokusgrupper, observationer, video-/bandinspelning, 

Skrivna texter eller anteckningar? 

*Är data systematiskt samlade? (finns intervjuguide/studie protokoll) Ja/Nej 

 

D. Dataanalys 

*Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

*Ange om: teman är utvecklade som begrepp, det finns episodiskt presenterade citat, de 

individuella svaren är kategoriserade och bredden 

         på kategorierna är beskrivna, svaren är kodade. 

      *Resultatbeskrivning 
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      *Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? Ja/Nej 

      *Är resultaten trovärdiga? Ja/Nej 

      *Är resultaten pålitliga?( undersökningens och forskarens trovärdighet) Ja/Nej 

      *Finns stabilitet och överensstämmelse? (är fenomenet konsekvent beskrivet) Ja/Nej 

      *Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 

      *Är de teorier och tolkningar som presenterades baserade på insamlad data? (finns citat av 

       orginaldata, summering av data medtagna som bevis gjorda för tolkningar)? Ja/Nej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar 

motsvarar siffror i 

referenslistan 
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Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Larsson; M 

 

Hedelin; B 

 

Athlin; E 

 

Sverige 

 

2007 

 

 

 

 

Needing a Hand 

to Hold 

Lived 

Experiences 

During the 

Trajectory of 

care for Patients 

With Head and 

Neck cancer 

With 

Radiotherapy 

 Syftet var att beskriva 

patienter med huvud och 

nackcancer upplevelser 

av besvär med att äta och 

dricka och prata, i 

samband med 

strålbehandling och hur 

detta påverkar deras 

dagliga liv. 

I studien ingick (n=7) 

patienter som svarade mot 

syftet 

 
Kvalitativ fenomenologisk 

ansats 

 

Patienter blev tilldelade ett 

brev som beskrev syftet 

och proceduren med 

studien.  

 

Patienterna intervjuades 6-

8 veckor efter 

strålbehandlingen utom 2 

som intervjuades 12 

veckor efter på grund av 

smärtor  

 

Forskarna använde sig av 

Colaizzi som grund vid 

analysen av materialet.   

Upplevelserna sammanfattades i tre 

teman;  

– Det dagliga livet trasas sönder 

– Vänta i ovisshet 

– Lämnad med mina egna tankar 

 

Resultatet visar hur svåra 

biverkningar patienterna drabbas av 

under strålbehandlingen och hur 

önskvärt det är att få stöd av kunnig 

personal 

 God 

Kvalitet 

 

Kwok-Wei 

& 

Chui Y 

 

Hong Kong 

 

2007 

 

 

 

Women`s 

experience of 

international 

radiation 

treatment for 

uterine cervical 

cancer 

Att studera kvinnors 

upplevelser av att 

genomgå strålbehandling 

för underlivscancer och 

öka förståelsen för deras 

besvär och eventuellt 

kunna använda 

materialet som 

information till andra 

kvinnor i samma 

situation 

En fenomenologisk ansats 

användes  

 
Ostrukturerade 

telefonintervjuer 

genomfördes med (n=8) 

kvinnor 

Intervjuerna bandades och 

analyserades efter Giorgi; 

1985. 

Upplevelse av isolering och 

varierande fysisk och psykisk 

påfrestning beskrivs som de 

jobbigaste upplevelserna av 

strålbehandling 

 

Det beskrivs också hur en del 

kommer ut starkare på andra sidan 

när strålbehandlingen är genomförd 

God Kvalitet 



 

 

Bayomi; A. J 

 

Kirwan; J 

 

Hacket; A 

 

Bagnall; G 

 

England 

 

2005 

 

 

A study to 

investigate 

women´s 

experience of 

radiation 

enteritis 

Following 

radiotherapy for 

cervical cancer 

Studiens syfte var att 

studera hur kvinnor 

med 

livmoderhalscancer 

upplevde 

strålbehandlingen och 

dess påverkan av 

livskvaliteten 

 

Kvinnor som hade genomgått 

strålbehandling blev erbjudna 

att delta i studien 

Intervjun varade mellan 30 

min-2 timmar och spelades in 

En ostrukturerad intervju 

med möjlighet till 

påföljdsfrågor användes 

Det inspelade materialet 

genomgick en kvalitativ 

analys med hjälp av 

NUD*ISTNvivo 

Resultatet redovisades I 5 sektioner  

1. Diagnos och behandling 

2. Akuta biverkningar 

3. Sena biverkningar 

4. Att hantera symptom 

5. Anledning till att inte klaga 

God kvalitet 

Ekfors; H 

 

Petersson; K 

 

Sverige 

 

2004 

A Qualitative 

Study of the 

Experiences 

During 

Radiotherapy of 

Swedish 

Patients 

Suffering from 

Lung cancer 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

patienter med 

lungcancer upplevde 

strålbehandlingen 

 

(n=15) patienter med 

lungcancer och som 

genomgick sin andra 

strålbehandling deltog i 

studien 

Sjuksköterskor valde ut de 

patienter som svarade mot 

syftet 

En induktiv kvalitativ 

design 

Intervjuerna spelades in 

Det insamlade materialet 

analyserades med hjälp av 

Burnards (1991) 

analyseringsteknik 

4 huvudkategorier skapades 

1. Trötthet 

2. Fysisk smärta 

3. Hantera sjukdomen och 

behandlingsrelaterade frågor 

4. Att hantera hinder 

God kvalitet 

Velji; K 

 

Fitch; M 

 

Kanada 

 

2001 

 

 

 

The Experience 

of Women 

Receiving 

Brachyherapy 

for Gynecologic 

Cancer 

 

 

 

 

Att utforska och 

dokumentera 

kvinnors levda 

erfarenheter av att få 

strålbehandling 

 

 

 

 (n=10) kvinnor som 

genomgått strålbehandling för 

underlivscancer 

 

Fenomenologisk metod 

 

Intervjuer som bandades 

noteringar gjordes för att 

fånga beskrivningar och 

reflektioner 

 

Materialet analyserades 

ord för ord manuellt med 

hjälp av Giorgio´s metod 

 

Presenteras i tre teman 

1. Kvinnors upplevelse av 

stålbehandling 

2. Obehag som kvinnorna upplevde 

i samband med strålbehandlingen 

3. Tiden i strålbehandlingsmaskinen 

 

 

 

Hög kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bansal;M 

Mohanti; 

B;K 

Shah; N 

Chaudhry;R 

Bahadur;S 

Shukla;N,K 

 

Indien 

 

2003 

 

 

Radiation 

related 

morbidities and 

their impact on 

quality of life in 

head and neck 

cancer patients 

receiving 

radical 

radiotherapy 

Studiens syfte var att 

utvärdera 

livskvaliteten på 

patienter med akuta 

och sena 

biverkningar som 

genomgick 

strålbehandling 

(n=45) patienter med huvud 

och hals cancer  

 

Deltagarna i studien var 

utvalda från en tumörklinik i 

New Delhi 

 

Frågeformulär användes 

Studien startade innan 

behandlingen påbörjades 

och avslutades fyra 

månader efter avslutad 

behandling 

 

Wilcoxon rankningssystem 

användes där deltagarna 

fick värdera sina 

upplevelser på en skala 

från 0-100 

Trötthet, aptitlöshet och smärtor var 

de mest uppenbara biverkningarna 

av strålbehandlingen 

 

 

 God kvalitet 

 

Svårtydd, 

rörigt 

sammansatt 

studie  

Halkett, 

G.B.K 

 

Kristjanson; 

L.J 

 

Lobb; E.A 

 

Australien 

 

2007 

If we get to 

close to your 

bones they´ll 

brittle 

Women’s initial  

fear about 

radiotherapy for 

early 

brestcancer 

Att utveckla större 

förståelse för 

kvinnors upplevelser 

av rädsla inför 

strålbehandlingen 

 

(n=34) kvinnor intervjuades i 

ett tidigt stadium i sin sjukdom 

vid 4 olika tillfällen strax 

innan påbörjad behandling och 

efter avslutad behandling 

 

Semistrukturerade  

Intervjuer genomfördes 

 

Grounded theory användes 

till hjälp att analysera 

insamlat material med 

Resultatet visar att få har kunskaper 

om stålbehandlingen och hur den 

används och effekten den har på 

kroppen. För att kunna hjälpa 

kvinnor att hantera sin rädsla inför 

strålbehandlingen behöver 

information och kunskap spridas. 

God kvalitet 



 

 

Hedestig; O 

 

Sandman;PO 

Tomic;R 

 

Widmark;A 

 

Sverige 

 

2005 

Living After 

External Beam 

Radiotherapy of 

Localized 

Prostate 

Cancer 

Att skapa en djupare 

förståelse för män 

som genomgått 

strålbehandling mot 

prostatacancer  

(n=10) män som genomgått 

strålbehandling 

 

Männen valdes ur en databas i 

Norra Sverige innehållande 

primär registrering av 

patienter mer PC 

Materialet analyserades 

med hjälp av en kvalitativ 

innehålls analys, både 

manifest och latent 

budskap söktes 

Trots negativ påverkan av 

strålbehandlingen kämpar männen 

för att leva ett så normalt liv som 

möjligt 

God Kvalitet 

 

Kelsey; S. G 

 

Owens;  

J 

White; A 

 

England 

 

2004 

 

The experience 

of radiotherapy 

for localized 

prostate cancer: 

The men´s 

perspective 

Att beskriva män 

med prostatacancer 

och deras upplevelser 

av strålbehandling 

och fundera på om 

nuvarande tjänster 

möter behovet 

Två fokusgrupper med män 

(n=5 i varje grupp) som 

avslutat sin strålbehandling för 

6-8 veckor sedan intervjuades 

och samtalen bandades 

 

En semistrukturerad intervju 

användes 

En disskusions hjälpare 

deltog i intervjuerna för att 

underlätta för männen 

 

En oberoende analys 

gjordes av de tre forskarna  

 

En deskriptiv kvalitativ 

analys användes 

Män som genomgår strålbehandling 

upplever ofta besvärliga 

biverkningar såsom svettning, 

urininkontinens och impotens 

 

Det finns mycket lite forskning 

kring män och deras upplevelser av 

sjukdom och behandling ytterligare 

studier inom detta område behöver 

göras 

 

 

God kvalitet 

 


