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ABSTRACT 

Nausea and vomiting is a common occurence within nursing. Nurses should be able to 

apprehend and alleviate nausea and vomiting. It is important that the nurse posesses the 

knowledge that is required, but also that she treats the patient from a humanistic point of 

view and out of respect for his integrity. 

The aim of this study was to examine how the nurse can prevent, reduce or somehow 

help the patient who is suffering from nausea and vomiting related to chemotherapy in 

terms of nursing activities. The study was performed as a literature study based on 13 

articles about coping strategies and some complementary treatments but also the 

importance of the nurse´s knowledge. The study showed that it is possible to decrease 

nausea and vomiting by information, communication and relaxation through 

complementary methods depending on the patient´s copingstyle. The importance of 

building  good relations between nurse and patient can not be sufficiently pointed out. 

The holistic patient care with a good relationship creates a feeling of safety and trust 

which decreases nausea and vomiting by chemotherapy.  
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INLEDNING 
 
Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2001) visar att cancer är den vanligaste dödsorsaken 

i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdomar. Cancer är inte en sjukdom utan det finns mer 

än 200 olika cancerformer. Den elakartade cancertumören har förmåga att självständigt 

växa och sprida sig i kroppen. Alla människor är disponerade och kan få cancer 

oberoende av ras, ålder och etnisk bakgrund (Johnson & Klein, 1994). 

  

Cytostatika är idag en av de mest använda behandlingsmetoder för patienter med 

cancer. Flertalet patienter som får cytostatikabehandling upplever en hel del 

biverkningar i form av illamående, kräkning, diarré, förstoppning, trötthet, håravfall och 

anorexi (Parsaie, Golchin & Asvadi, 2000). Människor som har fått en cancerdiagnos 

och skall genomgå medicinsk behandling har en föreställning om att illamåendet och 

kräkningarna är det värsta med den kommande terapin. Som sjuksköterska är det viktigt 

att vara insatt i de senaste behandlingsmetoderna både vad det gäller 

cytostatikaläkemedel och läkemedel mot illamående samt omvårdnad för den här 

kategorin av patienter (Hawthorn, 1998).  

 

Som sjuksköterskestuderande ute i den kliniska utbildningen har vi kommit i kontakt 

med ett antal patienter med olika cancerdiagnoser. Vi har då noterat att det finns 

otillräckliga kunskaper beträffande omvårdnaden kring illamående och kräkning i 

samband med cytostatikabehandling. Patienter med cancersjukdomar är ofta redan 

försvagade och kanske deprimerade av sin sjukdom och att dessutom vid 

cytostatikabehandling kanske må illa och kräkas är mycket påfrestande för dem såväl 

fysiskt som psykiskt. Vi anser därför det vara värdefullt att undersöka vilka 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidtaga för att ta hand om och kunna underlätta 

för dessa patienter vid illamående och kräkning förutom den farmakologiska 

behandlingen.  

 

 

 

 



 2

BAKGRUND 
 

Illamående och kräkning 
Illamående och kräkning bör betraktas som två separata fenomen fast det finns ett 

tydligt samband mellan de två begreppen. Det är inte alltid som illamående slutar med 

kräkning likaså kan kräkning utlösas utan att föregås av illamående (Hawthorn, 1998). 

Illamående (lat. nausea) är en subjektiv upplevelse som är svår att beskriva. Enklare 

förklaringar i litteraturen beskriver illamående som en smärtfri men obehaglig 

förnimmelse från svalget och mag- och tarmkanalen, som ger upphov till en känsla av 

att snart behöva kräkas. Vid kräkning (lat. vomitus eller grek. emesis) pressas 

maginnehållet tillbaka ut genom munhålan (Bjerkreim, 1998).  

 

Fysiologin kring illamående och kräkning 

Att må illa och kräkas kan man göra av många olika anledningar. Det som kan fascinera 

ur fysiologisk synvinkel är att dessa olika anledningar utlöser en viss mekanism och 

resulterar i kräkning (Hawthorn, 1998). 

 

Kroppen är utrustad med impulser som utlöser behovet att må illa och kräkas. De 

centrala impulserna kommer från mag- och tarmkanalen och ett område i hjärnan som 

kallas kemoreceptor-triggerzonen (CTZ). Detta område är lokaliserat till area postrema 

som ligger nära fjärde ventrikeln i hjärnan. Impulser kommer även från innerörat samt 

högre hjärncentra som medvetandegör behovet av att må illa och kräkas. När gifter 

kommer in i kroppen har impulserna i mag- och tarmkanalen två viktiga uppgifter. Dels 

reagerar kemiska receptorer på slemhinneirriterande medel dels reagerar mekaniska 

receptorer på en överfull magsäck eller tolvfingertarm. När receptorerna i mag- och 

tarmkanalen har aktiverats skickas impulser till hjärnan via vagusnerven. Ett gift som 

har absorberats når stora kretsloppet efter att ha passerat levern. I stora kretsloppet är 

det CTZ som har ansvaret för att upptäcka absorberade gifter. CTZ ligger utanför blod-

hjärnbarriären och är därför känslig för gifter, som cirkulerar i blodet men även i 

cerebrospinalvätskan. Det övergripande ansvaret för att samordna hela processen med 

illamående och kräkning finns i kräkcentrum som ligger i hjärnstammen. Kräkcentrum 

tar emot impulser från olika områden så som kemotriggerzonen, mag- och tarmkanalen, 
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innerörat och vagusnerven. Från kräkcentrum går signaler till olika organ varav de 

viktigaste är andningsorganen, mag- och tarmkanalen och spottkörtlarna. Då dessa 

organ stimuleras utlöses kräkreflexen. Det finns många patofysiologiska tillstånd som 

kan leda till illamående och kräkning även yttre psykologiska faktorer kan uppfattas av 

högre hjärncentra och överföras till kräkcentrum. Hur denna överföring går till 

fysiologiskt är inte känt (Hawthorn, 1998).  

 

Cytostatikabehandling 
Cytostatika är läkemedel som hämmar celltillväxten. De flesta cytostatika kan mer eller 

mindre ge upphov till illamående och kräkning. Orsaken till detta är att 

enterokromaffina celler i tarmväggen skadas vilket leder till frisättning av 

signalsubstansen serotonin vilken stimulerar vagusnervens 5-HT3-receptorer. 

Nervimpulserna stimulerar i sin tur kräkningscentrum i förlängda märgen som utlöser 

symtomen. Hur patienter reagerar på cytostatikabehandling är dock individuellt. Flera 

faktorer ligger till grund för illamående och kräkning såsom typ av cytostatika, 

dosering, administreringssätt och grundsjukdom. Den faktor som betyder allra mest för 

kräkningarnas svårighetsgrad är typen av cytostatika (Hawthorn, 1998). 

 

Det finns tre olika typer av cytostatikautlöst illamående: akut, fördröjt och betingat. 

Akut illamående uppträder kort tid efter att cytostatikan har administrerats. Ibland redan 

under pågående behandling men oftast fyra till sex timmar efter avslutad behandling. 

Fördröjt illamående börjar några dagar efter behandlingen och kan pågå upp till sju 

dagar. Betingat illamående kan uppträda om patienten upplevt ett kraftigt illamående 

vid tidigare cytostatikabehandling. Själva föreställningen om biverkningar kan 

framkalla illamående och kräkning (Glimelius, 1991). 

 

Farmakologisk behandling vid illamående och kräkning 

Idag finns det effektiva antiemetika ( medel mot illamående) som kan ge god lindring  

(Reitan & Schölberg, 2003). Illamående bör så tidigt som möjligt förebyggas med 

antiemetikadoser redan från början av den inledande cytostatikabehandlingen. 

Härigenom reduceras också illamåendet vid senare behandlingar. Det är mycket lättare 

att förebygga illamående än att behandla det när det har uppstått (Tönnessen, 1991). Vid 
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cytostatikautlöst akut illamående och kräkning har 5HT3-blockerare god effekt medan 

de har en sämre effekt på det fördröjda illamåendet. Dessa verkar genom att binda sig 

till serotonin-receptorn och på så sätt förhindras det frisatta serotoninet från de 

enterokromaffina cellerna i mag- och tarmkanalen att binda sig till receptorerna. Detta 

leder till att det inte sänds några impulser, som kan framkalla illamående. Det går också 

att ge kombinationsbehandling av antiemetika för att få en bättre effekt. (Hawthorn, 

1998).  

Vid det fördröjda illamåendet har läkemedel som steroider och metoklopramid en bra 

effekt och oftast kombineras dessa två preparat. Det har visat sig också att det fördröjda 

illamåendet förhindras genom att förebygga det akuta illamåendet Trots att antiemetikan 

hjälper många patienter att få en förhöjd livskvalitet, så är det inte alla patienter som får 

fullständig lindring (Glimelius, 1991). 

 

Att mäta illamående 

Illamående och kräkning är en individuell upplevelse och kan bara bedömas av 

patienten själv. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam och lyhörd för signaler som 

omnämnts ovan om att något inte står rätt till. Vid tydliga yttre tecken på att patienten 

mår illa är det viktigaste ändå att fråga henne/honom själv. Det är inte alltid nödvändigt 

att utvärdera graden av illamående utan bara konstatera att illamående finns och börja 

behandlingen. Om antiemetiska läkemedels effekt skall utvärderas är det bra för 

sjuksköterskan att kunna mäta illamåendet. Det finns flera olika skalor att mäta detta 

med till exempel visuell analog skala den så kallade VAS-skalan. Den består av en linje 

markerad med inget illamående ytterst på den ena polen och extremt illamående på den 

motsatta. Patienten skall själv markera var på linjen som illamåendet kan bedömas ligga 

(Hawthorn, 1998).  

 

Omvårdnad 
Omvårdnaden är en av sjuksköterskans kompetensområden och syftet med den är att 

stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara individuella 

möjligheter och behov (SOSFS 1993:17). Inom cancervården, liksom i all vård, är det 

viktigt att hälso- och sjukvården bedrivs så att den uppfyller kraven på en god vård. 

Detta innebär att den skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och 



 5

integritet. Vården skall så långt som det är möjligt planeras och genomföras i samråd 

med patienten (SOSFS 1982:763). 

 

Omvårdnad bygger på en holistisk människosyn som poängterar att människan är en 

helhet och att hon är unik. Människan karakteriseras som bestående av en fysisk, en 

psykisk, en andlig och en social dimension. All omvårdnad bör planeras utifrån 

helhetssynen att hälsa och sjukdom har såväl fysiologiska, psykiska som sociala 

komponenter (Kristoffersen, 1998). 

 

Allmän och specifik omvårdnad  

Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av 

sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och 

kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också den aktuella 

sjukdomen och dess behandling (SOSFS 1993:17). 

 

Sjuksköterskan bär det slutgiltiga ansvaret för den specifika omvårdnaden, vilket 

innebär att hon/han måste samla in data, ställa omvårdnadsdiagnos, fastställa mål, 

planera och genomföra behandling samt göra utvärdering inom detta område (Carnevali, 

1996).  

 

Erikssons interaktionsteori 

Sjuksköterskan och numera professor Katie Eriksson lever och verkar i Finland. Hon 

har sedan mitten av 1970-talet författat en rad böcker om hälsa, omsorg och omvårdnad 

samt omvårdnadsforskning. Erikssons omsorgsteori beskriver omsorg som ett 

grundläggande element i människans liv, ser den som  grundläggande i omvårdnaden. 

Den kan även tolkas som en interaktionsteori, eftersom Eriksson även lägger stor tyngd 

vid relationen mellan sjuksköterska och patient (Eriksson, 1987).  

 

Omvårdnadens mål, menar Eriksson, är optimal hälsa, ett gott liv trots sjukdom eller 

handikapp och en fridfull död. Det är patientens reaktion på och tolkning av sjukdomen 

som är i fokus i omvårdnaden och inte själva sjukdomen (Eriksson, 1994). 
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Vårdandet innebär delande – att sjuksköterskan skall vara med, deltar. Relationen 

mellan patient och vårdare är grunden i vårdandet. Omvårdnaden är präglad av 

engagemang, förståelse och respekt. I relationen är de viktigaste grundpelarna 

kontinuitet, trygghet och bevarandet av integritet. Grundförutsättningarna för att 

sjuksköterskan skall kunna dela och vara med i en relation till en annan människa är att 

själv veta vem hon/han är och ha en trygg identitet – att själv vara hel. En hel människa 

har livsvilja, hopp, önskningar, tankar, tro, drömmar och så vidare. Sjuksköterskan skall 

med andra ord möta hela patienten med kropp, själ och ande. För varje ny patient så 

arbetar sjuksköterskan i en ny vårdprocess. Eriksson hävdar att en god vårdrelation 

utgör förutsättningen för en fungerande vårdprocess (Eriksson, 1987). 

 

Sjuksköterskan bör själv, menar Eriksson (1994), kunna använda sig som instrument i 

relation till patienter. Hon/han bör således våga visa intresse för andra människor, visa 

empati och dessutom ha förmågan att använda egen kunskap och erfarenhet för att tolka 

en annan persons kommunikation.  

 

Copingstrategier 
Coping ingår i varje krisprocess och kan förekomma före en stressande konfrontation 

det vill säga innan en individ har fått bekräftat en sjukdom eller före en traumatisk 

behandling till exempel cytostatikabehandling. Mest vanligt är det att coping 

förekommer under hela sjukdomsförloppet. God coping bidrar till att individen bättre 

kan bemästra olika situationer. Det är en konstruktiv process där patienten arbetar med 

sin situation på ett flexibelt och mot framtiden orienterat sätt. Dess syfte är då de 

strategier individen använder sig av för att arbeta sig igenom de svårigheter som 

sjukdomen skapar (Tamm, 1991).  

 

Lazarus och Folkman (1984) har ägnat stort intresse åt copingstrategier och grupperat 

dessa i fyra olika huvudtyper vilka är; informationssökande strategier, direkta respektive 

återhållna handlingar, intrapsykiska processer samt socialt stöd. 

 

Den första huvudtypen av copingstrategierna, informationssökning, är den mest 

grundläggande formen av coping. En person som insjuknar saknar ofta kunskap om sitt 
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sjukdomstillstånd eller den behandling, som skall genomföras och försöker att få så 

mycket information som möjligt. Kunskap bidrar till en större trygghet och kontroll 

över tillvaron. Men kunskap kan också leda till insikt i den osäkerhet, som den 

medicinska vetenskapen besitter (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Den andra huvudtypen är direkta respektive återhållna handlingar. När en individ 

insjuknar eller får sin diagnos vill en del handla direkt det vill säga få den behandling, 

som är planerad så snart som möjligt för att komma till rätta med sjukdomen. Andra 

önskar ytterligare undersökningar för att vara så säkra som möjligt på den diagnos de 

fått. Att handla impulsivt eller vara återhållsam kan vara både negativt eller positivt ur 

copingsynpunkt. Genom att drivas av ångest och ängslan att det onda försvinner genom 

ett magiskt ingrepp är föga konstruktivt. Det blir mer en flykt undan än en konfrontation 

med verkligheten. God coping däremot är att inte vänta med ett operativt ingrepp eller 

att önska en så stor säkerhet som möjligt beträffande en diagnos, som har konsekvenser 

för ens liv. En återhållsam copingstrategi betyder inte att patienten förhåller sig passiv 

utan anser i sådana fall att sjukdom och hälsa är en uppgift, som patienten delar med 

sjukvården och även har ett personligt ansvar för (a.a.). 

 

Den tredje huvudtypen av copingstrategierna är intrapsykiska processer det vill säga 

processer som hjälper en sjuk människa att behålla sin emotionella jämnvikt. Att bli 

allvarligt sjuk innebär dessutom att det är vanligt att känna ängslan, ångest, depression, 

vrede och en mängd andra känslor. För att reducera dessa känslor kan patienten under 

sådana förhållanden förneka sin sjukdom, misstro diagnosen eller kasta sig in i sitt 

arbete eller andra aktiviteter som distraherar för stunden. Intrapsykiska processer är 

osynliga för andra och kanske också omedvetna för patienten själv (a.a.). 

 

Den sista huvudtypen av copingstrategier är socialt stöd. Den nyss insjuknade patienten 

vill ofta tala om sin sjukdom med sina närmaste eller en tillitsfull sjuksköterska, 

ventilera sina känslor och på så sätt bearbeta den tanke- och känslooreda som 

sjukdomen har skapat. Även långsiktigt betyder ett stabilt socialt stöd mycket. Det 

fungerar som bäst när det är ett verksamt och mäktigt nätverk, som skyddar patienten 
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mot onödiga påfrestningar och ger trygghet och ro som omsluter den sjuke med omsorg, 

värme och kärlek (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan genom sina omvårdnadsåtgärder 

kan lindra illamående och kräkning hos cancerpatienter som genomgår cytostatika- 

behandling.  

 

Frågeställningar  

• Vilka kunskaper behöver sjuksköterskan vid sin bedömning av patienter med 

cytostatikarelaterat illamående och kräkning? 

• Hur kan sjuksköterskan tillsammans med patienten ta hjälp av olika 

copingstrategier för att minska cytostatikarelaterat illamående och kräkning?  

• Hur kan sjuksköterskan ge dessa patienter lindring, förutom med traditionella 

behandlingsmetoder?  

 

METOD 
Val av metod 
I föreliggande studie har litteraturgranskningar använts som metod. Valet av metod 

gjordes för att få en djupare kunskap kring fenomenet illamående och kräkning vid 

cytostatikabehandling samt förtydliga och kritiskt granska vad som redan fanns skrivet. 

En litteraturöversikt syftar till att identifiera och söka information inom ett ämne och 

utveckla en mer omfattande kunskapsbild kring fenomenet. Denna innefattar 

identifikation, urval, kritisk analys och en skriftlig beskrivning av redan befintlig 

information inom ämnet (Polit & Hungler, 1999).  

  
Litteratursökning 
Systematisk sökning av litteratur såväl svensk som engelsk gjordes inledningsvis via 

bibliotekskatalogen SOFIA på högskolan Trollhättan/Uddevalla i Vänersborg. Även 

biblioteket vid Kungälvs sjukhus har använts och vissa litteraturtips har författarna tagit 

emot av personalen vid Dagvårdsenheten i Kungälv.  
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Enligt Nyberg (2000) innebär systematisk sökning att sökord utnyttjas för att 

systematiskt söka i olika databaser, detta är ett effektivt sätt att gå tillväga. Genom att 

använda systematisk sökning så kunde material, som inte fanns på högskolans bibliotek 

nås. Instrumentet för datainsamlingen i denna studie var databaser i vilka vetenskapliga 

artiklar fanns tillgängliga för beställning. Insamlingen utfördes vid tio olika tillfällen 

från och med 031120 till och med 040110. Artiklar söktes utifrån följande databaser; 

CINAHL, PubMed samt SweMed. Sökorden var följande; chemotherapy, coping, 

management, nausea och nursing. I nedanstående tabell redovisas de olika sökord och 

kombinationer av dessa samt urval och träffar i de olika databaserna, som användes vid 

sökningen (Tabell 1). 

 

Tabell nr. 1. Antal träffar i databaser samt urval. 

 
Databas Sökmånad Sökord Antal 

träffar 
Urval 

CINAHL Nov/Dec Nausea 956  
CINAHL Nov/Dec Chemotherapy 1695  
CINAHL Nov/Dec Coping 5768  
CINAHL Nov/Dec Nursing 162430  
CINAHL Nov/Dec Management 29885  
CINAHL Nov/Dec Coping- nausea- nursing 2 1 
CINAHL Nov/Dec Chemotherapy- nausea- 

nursing 
 
60 

 
6 

CINAHL Nov/Dec Management- nausea 63 1 
PubMed Jan/Feb Nausea 26895  
PubMed Jan/Feb Chemotherapy 1131356  
PubMed Jan/Feb Coping 60929  
PubMed Jan/Feb Nursing 352656  
PubMed Jan/Feb Management 391140  
PubMed Jan/Feb Coping- nausea- nursing 16 1 
PubMed Jan/Feb Chemotherapy- nausea- 

nursing 
 
48 

 
2 

PubMed Jan/Feb Management- nausea 1802  
SweMed Dec/Jan Illamående 34  
SweMed Dec/Jan Cytostatikabehandling 19  
SweMed Dec/Jan Coping 234  
SweMed Dec/Jan Omvårdnad 1051  
SweMed Dec/Jan Hanterbarhet -  
SweMed Dec/Jan Cytostatika- illamående 14 2 
SweMed Dec/Jan Kräkning 23  
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Urval 
 
När urvalet gjordes så utgjorde syftet med studien grunden för urvalskriterierna. Det var 

främst två strategier som användes. En av dessa var att utesluta det som inte var relevant 

för undersökningen, exkluderingskriterier, och den andra var olika inkluderingskriterier 

(Backman, 1998).  

 

Begränsningar som författarna gjorde i urvalet var att styra sökningen till artiklar som 

var granskade utifrån vetenskapliga kriterier. Detta innebar att de skall vara referee- 

bedömda, innehålla abstract, introduktion, metod, syfte, resultatredovisning och 

diskussion samt referenser (a.a.). 

  

Med utgångspunkt från underlaget av träffarna valdes i första hand vetenskapliga 

artiklar ut där titlar samt abstract gav relevant information kring ämnesområdet. För att 

kunna utgå från så aktuell forskning som möjligt i arbetet, begränsades artikelsökningen 

mellan åren 1990-2000. Ett fåtal böcker är från senare delen av 1980-talet, eftersom 

författarna önskade gå till källan inom ämnet, vilket Katie Erikssons interaktionsteori 

utgör ett exempel på. Vid genomgång av den utvalda litteraturens och de vetenskapliga 

artiklarnas referenslistor gavs uppslag till att finna ytterligare litteratur. 

 

Samma artiklar dök upp i olika databaser varvid dessa exkluderades då de redan var 

beställda. Artiklar som berörde alltför kunskaps- och resurskrävande komplementära 

behandlingsmetoder valdes så småningom också bort då de inte heller ansågs relevanta 

att genomföra inom vården. 

  

Datainsamlingen resulterade i sammanlagt 35 artiklar. När dessa var granskade i sin 

helhet valdes 18 artiklar bort då de inte gav svar på frågeställningarna i denna studie. 

Fyra artiklar var inte vetenskapliga och valdes därför bort av den anledningen. I tabell 

nummer två redovisas de 13 artiklar som inkluderades och själva studien bygger på. 
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Analys 
Analysen är beroende av studiens syfte och frågeställningar som avgör vad som bör 

analyseras. Analysen kan börja när materialet valts ut och värderats. Materialet läses 

och granskas kritiskt för att urskilja om det är relevant utifrån syftet med studien (Polit 

& Hungler, 1999). 

 

Samtliga artiklar har lästs och har översatts av båda författarna. Därefter diskuterades 

artiklarnas innehåll och de artiklar, som inte ansågs relevanta för ämnet sorterades bort. 

De artiklar som svarade mot syftet inkluderades i studien och lästes igenom ytterligare 

en gång. Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar färgmarkerades 

nyckelbegrepp och satser i texten och författarna skapade därefter kategorier som 

användes för uppbyggnaden av studiens resultatdel. 

 

Att ha god validitet och reliabilitet i vetenskapliga studier är angeläget. Med god 

validitet menas att studien verkligen undersöker det som var avsett att undersöka. Att ha 

god reliabilitet innebär att undersökningen utförts på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson, 2003). Genom noggrann granskning av vetenskapliga artiklar anser 

författarna att dessa kriterier har säkrats i denna studie. Hartman (1998) menar att om 

två granskare dessutom studerar samma frågor kan även detta medföra att kriterierna 

uppnås. Genom att författarna läste artiklarna två gånger på var sitt håll och markerade 

stycken som svarade på frågeställningarna har också trovärdighet erhållits.   
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Tabell nr. 2. Granskade artiklar som studien bygger på. 

 
Författare /år Antal 

deltagare i 
studien 

Metod Syfte /innehåll 

Arakawa, S. 
(1997) 
 
 
 
 

60 patienter Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Undersöka om 
muskelavslappning har en 
lindrande effekt på illamående 
och kräkning i samband med 
cytostatikabehandling 

Börjeson, S. 
(1999) 
 
 
 
 
 

 Litteraturstudie Belysa den forskning som lett 
till den kunskap som idag finns 
för att behandla illamående och 
kräkning till följd av 
cytostatikabehandling. 

Campell, T. et al., 
(2000) 

 Litteraturstudie Att beskriva fysiologisk orsak 
till illamående och kräkning 
samt behandling vid avancerad 
cancer. 

Gaston-Johansson, 
F. et al., 
(2000) 
 

110 patienter Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Undersöka om komplementära 
copingstrategier är effektiva i 
syfte att lindra trötthet, psykisk 
stress och illamående hos 
patienter med bröstcancer. 

Hickok, J. et al., 
(2000) 

70 patienter Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Undersöka inför första 
cytostatikabehandlingen 
om patientens förväntan på 
illamående har betydelse för 
utvecklandet av illamående. 

Lerman, C. et al., 
(1990) 

48 patienter Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Undersöka sambandet av 
copingstrategi och 
cytostatikabehandlingens 
biverkningar.  
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Molassiotis, A. 
(2000) 
 

8 patienter Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Visa effekten av 
muskelavslappning och 
visualisering vid illamående 
och kräkning relaterat till 
cytostatikabehandling 

Morrow, G. et al., 
(1992) 

75 patienter Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Visa hur muskelavslappning 
och visualisering kan hjälpa 
patienter med betingat 
illamående och kräkning. 

Nilsson, M. et al., 
(2001) 

 Litteraturstudie Beskriva icke- farmakologiska 
metoder och deras betydelse 
vid lindring av cytostatika – 
inducerat illamående, sett ur ett 
omvårdnadsperspektiv. 
 

Parsaie, F. et al., 
(2000) 

50 patienter 
samt 21 
sjuksköterskor

Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Jämföra sjuksköterskans och 
patientens uppfattning av 
cytostatikabehandlingens 
påfrestningar.  
 

Picket, M. 
(1991) 
 

60 patienter Kvalitativ metod 
Empirisk studie 

Undersöka sambandet av 
förväntat illamående och 
kräkningar hos vuxna som 
genomgår 
cytostatikabehandling. 
 

Troesch, L.M. et 
al., 
(1993) 

28 patienter Kvalitativ metod 
Klinisk studie 

Beskriva betydelsen av 
visualisering avseende att 
reducera illamående och 
kräkning i samband med 
cytostatikabehandling. 

Twycross R., & 
Back, I. 
(1998) 

 Litteraturstudie Samanställa olika strategier i 
syfte att lindra bieffekter av 
cytostatikabehandling. 
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RESULTAT 
 
Utgångspunkten för studien var att undersöka hur sjuksköterskan kan ge patienter med 

cytostatikarelaterat illamående samt kräkning hjälp och lindring. Resultatet redovisas 

utifrån studiens tre frågeställningar i följande tre huvudkategorier; sjuksköterskans 

behov av kunskaper om illamående och kräkning, copingstrategier vid 

cytostatikabehandling samt sjuksköterskans lindrande funktion. 

 
Sjuksköterskans behov av kunskaper om illamående och kräkning 
I en studie framhåller Campbell och Hately (2000) vikten av att sjuksköterskan förstår 

fysiologin kring illamående och kräkning dels för att klara av att förklara dessa fenomen 

för patienten dels för att så exakt som möjligt kunna fastställa en omvårdnadsdiagnos 

samt vidtaga lämpliga åtgärder. 

 

En viktig kunskap för sjuksköterskan att känna till är att illamåendet inte alltid 

försvinner efter kräkning. Genom att sjuksköterskan är uppdaterad vad gäller de senaste 

antiemetiska läkemedlen kan hon/han i samråd med läkaren planera de mest lämpliga 

åtgärderna för att lindra illamående och kräkning. Orsakerna till illamående och 

kräkning kan som tidigare nämnts vara relaterade till sjukdomen, behandlingen eller 

kopplade till psykologiska faktorer till exempel oro (Campbell & Hately, 2000). 

 

En modell har utvecklats av Twycross och Back (1998), som sjuksköterskan kan ha 

användning av för att hjälpa patienten att uppnå mer välbefinnande. Denna innefattar 

fem komponenter som lägger grunden för en holistisk syn på patienten. Dessa 

komponenter är; värdering, förklaring, individuell behandling, övervakning och 

uppmärksamhet. Med värdering menas bland annat  att kräkningarna skall observeras 

till karaktär som färg, lukt och eventuell närvaro av blod. Sjuksköterskan skall vara 

observant på om illamående och kräkningar följer samma slags mönster eller ändrar 

karaktär. Förklaring innebär att skapa en dialog med patienten för att få henne/honom 

beskriva den känslomässiga samt psykologiska stressen. Det gör det möjligt för 

sjuksköterskan att bedöma behovet av information. Både patient och vårdare kan vara i 

behov av förklaring till orsakerna kring illamående och kräkning likaväl som 
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möjligheterna till behandling. Genom att involvera patienten i behandlingsprocessen 

erhåller hon/han en känsla av delaktighet (Twycross & Back, 1998). 

 

Beträffande den individuella behandlingen är det lämpligt att sjuksköterskan arbetar ur 

ett holistiskt omvårdnadsperspektiv. Övervakning av patienten innebär att utvärdera  

behandlingen för att försäkra sig om att patienten erhåller optimal omvårdnad. Genom 

att använda olika mätskalor, till exempel visuell analog skala (VAS-skalan), kan 

sjuksköterskan bedöma patientens subjektiva upplevelse av illamående samt se den 

objektiva frekvensen och mängden av kräkning. Mätskalorna tillsammans med 

patienten ger sjuksköterskan en möjlighet att bedöma om behandlingen är effektiv (a.a.). 

 

Uppmärksamhet på detaljer skall ingå som en väsentlig del i den psykologiska, sociala 

och själsliga delen av den individuella omvårdnaden om patienten och inte bara 

fokusera på lösningen av illamående och kräkning. För att sjuksköterskan skall kunna 

etablera en tillitsfull och öppen relation med patienten krävs att hon empatiskt 

uppmärksammar den stress, som är orsakad av långt framskriden sjukdom (a.a.). 

 

Vikten av sjuksköterskans uppmärksamhet på patienternas föreställningar om 

cytostatikans biverkningar 

I en studie undersöktes patienters förväntan eller farhågor om att bli illamående i 

samband med cytostatikabehandling och utvecklandet av sådant illamående. I resultatet 

framkom att de förväntade symtomen kan börja redan en dag eller mer innan patientens 

utsatta behandlingstid. Detta ger dålig erfarenhet och förstärker dessutom patientens 

farhågor samt förlänger lidandet. Själva tron på att patienten kommer att må illa kan 

interagera med det betingade illamåendet för att i efterförloppet av 

cytostatikabehandlingen stegra utvecklandet av illamående och kräkning (Hickok, 

Roscoe & Morrow, 2000).  

 

I ovannämnda studie deltog 70 patienter innan de hade fått sin första 

cytostatikabehandling. De fick både muntlig och skriftlig information om 

cytostatikabehandlingen och dess biverkningar av personalen. Före behandlingen fick 

patienterna  i ett formulär ange om de förväntade sig att få någon av de fem 
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biverkningar som nämndes där. Biverkningarna som togs upp i formuläret var; 

illamående, kräkning, nervositet, trötthet och sömnproblem. Frågorna var bland annat; 

”Förväntade du dig illamående inför den första behandlingen?”, ”Hur skulle du beskriva 

ditt illamående?”, ”Om illamående inträffade - hur många timmar före behandlingen 

inträdde det?” Patienterna fyllde även i en skala där de graderade sin oro inför 

cytostatikabehandlingen. Mätning av illamående gjordes också. Undersökningarna 

gjordes före den första behandlingen fram tills en tredje behandling var avslutad. 

Förväntat illamående utlöstes hos 40 procent av de patienter som antog att de skulle må 

illa och hos 13 procent hos dem som var osäkra på om de skulle drabbas. Inget 

illamående utlöstes hos dem som inte hade räknat med att drabbas.  

 

Det framgick av Hickok, Roscoe och Morrows (2000) studie att en god information före 

första cytostatikabehandlingen minskar det förväntade illamåendet. Genom att till 

exempel sjuksköterskan informerar om effektiviteten av de antiemetiska läkemedel som 

finns idag kan patientens farhågor mildras och på så sätt minska möjligheten att 

utveckla ett förväntat illamående. 

 

Copingstrategier vid cytostatikabehandling 
Sjuksköterskan har en viktig uppgift i sin roll att försöka identifiera de patienter som 

löper stor risk att utveckla betingat illamående för att kunna ge dem förebyggande 

behandling innan de får sin första cytostatikabehandling. Något specifikt läkemedel mot 

betingat illamående finns ännu inte framtaget. En kombination av effektiva antiemetika 

samt någon form av copingstrategi kan minska uppkomsten av förväntade symtom 

(Pickett, 1991). 

 

För att se om det gick att förutsäga vilka patienter som låg i riskzonen för att utveckla 

betingat illamående gjorde Pickett (1991) en studie, där 60 patienter deltog. Uppgifter 

om patienternas copingförmåga samt om de upplevde spänning, depression, ilska och 

stress samlades in inför den första, den fjärde samt den femte cytostatikabehandlingen. 

Studien visade en signifikant skillnad mellan de som drabbades av betingat illamående 

och de som inte uppvisade några symtom. De som blev illamående hade fått mer 

potenta cytostatikakurer, var yngre och befann sig i ett tidigare stadie av sin sjukdom. 
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Studien visade också att det är möjligt att urskilja de patienter som befinner sig i 

riskzonen att utveckla betingat illamående. Sjuksköterskan kan i sin första kontakt med 

patienten göra en kort intervju. Frågor om illamående ställs och patienten får redogöra 

för sin tidigare sjukdomshistoria. Sjuksköterskan försöker även klargöra vilken typ av 

copingstrategi som passar patienten genom att ställa frågor om hur eventuella problem i 

livet tidigare har hanterats. Visar det sig att patienten tillhör riskgruppen kan 

sjuksköterskan göra upp en omvårdnadsplan som stämmer överens med patientens 

copingstrategi. Sjuksköterskan kan på så vis erbjuda patienten en god omvårdnad som 

till exempel genom stöd och träning hjälpa en patient som har en informationssökande 

copingstrategi. 

 

För att undersöka om kombinationen av copingstrategi i samband med 

cytostatikabehandling har en mildrande inverkan på oro, depression samt illamående 

och kräkning, deltog 48 slumpmässigt utvalda cancerpatienter i en studie av Lerman et 

al. (1990). Patienterna fick i ett formulär ange hur de hanterade olika situationer. 

Tydliga skillnader i användandet av copingstrategier uppenbarade sig. Forskarna delade 

därför in patienterna i två grupper utifrån svaren från frågeformulären. En 

experimentgrupp som tränade muskelavslappning före och under 

cytostatikabehandlingen samt en kontrollgrupp som inte använde medveten 

muskelavslappning. De som föredrog distraherande copingstrategier, det vill säga 

strategier som får patienten att tänka på annat än illamående och kräkningar, benämndes 

”blunters” medan de som föredrog informationssökande strategier benämndes 

”monitors”. ”Monitors” och ”blunters” förekom i båda grupperna och fördelningen 

mellan dem var jämn. Studien visade att ”blunters” överlag hade lägre förekomst av 

illamående och kräkning under cytostatikabehandlingen än ”monitors”. 

Experimentgruppens ”blunters” var de som mådde bäst jämfört med kontrollgruppen. 

Det rådde ingen märkbar skillnad mellan ”monitors” i de båda grupperna. 

 

Sjuksköterskans lindrande funktion 
Komplementära behandlingsmetoder 

Det finns ett behov av individuella omvårdnadsåtgärder för att reducera biverkningarna 

av cytostatikabehandling. De mest effektiva behandlingsåtgärderna för att hantera 
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illamående är en kombination av farmakologisk behandling samt komplementära 

behandlingsmetoder. Dessa komplementära behandlingsmetoder kan vara distrahering, 

muskelavslappning, visualisering och positivt tänkande bland annat (Gaston-Johansson 

et al., 2000). 

 

Muskelavslappning 

I en studie, gjord av Arakawa (1997), deltog 60 patienter. Syftet med studien var att 

undersöka om muskelavslappning har en lindrande effekt på illamående och kräkning i 

samband med cytostatikabehandling. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper. 

En kontrollgrupp och en experimentgrupp. Samtliga deltagare fick antiemetika och 

omvårdnad. Patienterna i experimentgruppen fick både muntlig och skriftlig 

information om hur muskelavslappning skulle gå till. Dessa patienter fick även ett 25 

minuters ljudband med instruktioner angående muskelavslappning. De fick i uppgift att 

göra muskelavslappning två gånger per dag med hjälp av bandet. Övningen skulle göras 

antingen före måltid eller två timmar efter måltid. Patienterna fick även träffa en 

sjuksköterska varje dag för att ställa frågor över sådant de funderade över. 

Kontrollgruppens patienter fick instruktioner att följa de ordinarie rutinerna inför 

cytostatikabehandling. Dessa patienter fick dessutom 15 minuters samtal med en 

sjuksköterska varje dag för att kunna ställa frågor. 

 

Samtliga 60 patienter i de två grupperna fick instruktioner om att två timmar innan 

cytostatikabehandlingen fylla i ett formulär om illamående och kräkning. Patienterna 

fick antiemetika både före och under cytostatikabehandlingen. Två timmar före 

behandlingens början upplevde ingen av deltagarna något illamående. När behandlingen 

hade startat mätte man illamående och kräkning under 72 timmar med intervaller på 12 

timmar. Ingen större skillnad bland grupperna avseende illamåendet visade sig 36 

timmar efter cytostatikabehandlingen. Ytterligare ett par timmar senare började 

skillnader mellan grupperna att tydliggöras. Experimentgruppen visade en betydligt 

lägre grad av illamående än kontrollgruppen och detta höll i sig under hela 

undersökningen (Arakawa, 1997). 
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Efter 24 timmar gjordes mätning av kräkning i båda grupperna, vilket visade en lägre 

grad av kräkning i kontrollgruppen. Efter 36 timmar gjordes på nytt en mätning som då 

visade förändring åt motsatta förhållanden. Kontrollgruppen hade nu fått en ökning 

medan experimentgruppen hade fått en minskning. När 48 timmar hade gått visade 

mätningen på att båda grupperna låg lika. Då studien avslutades hade 

experimentgruppen en klar minskning av kräkningar däremot ökade antalet kräkningar i 

kontrollgruppen. Resultatet av studien blev att de patienter som utövar 

muskelavslappnig får en betydligt lägre upplevelse av illamående och kräkning efter 36 

timmar efter cytostatikabehandlingens start (Arakawa,1997). 

 
Muskelavslappning i kombination med visualisering 

För att se hur muskelavslappning och visualisering kunde hjälpa patienter med betingat 

illamående och kräkning gjordes en studie av Morrow et al. (1992), där 75 patienter 

deltog. Studien genomfördes under och efter den andra till och med femte 

cytostatikabehandlingen. För att få delta skulle patienterna ha upplevt betingat 

illamående och kräkning vid tidigare cytostatikabehandling. Patienterna delades in i tre 

grupper; två experimentgrupper och en kontrollgrupp. Alla patienter fick antiemetika 

och omvårdnad. En psykolog och en sjuksköterska tränade var sin  experimentgrupp i 

muskelavslappning och visualisering. Patienterna i experimentgrupperna fick 

individuell undervisning och träning, avslappning kombinerat med visualisering och 

skulle då försöka att rangordna de situationer där de upplevde det betingade 

illamåendet.   När patienterna var djupt avslappnade i en situation skulle de framkalla en 

känsla av att flyta bort för att fortsätta med nästa situation. Resultatet visade att för de 

patienter som fått muskelavslappning och visualisering avtog illamåendet och 

kräkningarna medan kontrollgruppens patienter hade samma ihållande illamående och 

regelbundna kräkningar som tidigare. 

 

I en pilotstudie där syftet också var att visa effekten av muskelavslappning och 

visualisering vid illamående och kräkning relaterat till cytostatikabehandling, kom 

Molassiotis (2000) fram till ett liknande resultat. I studien ingick åtta patienter, samtliga 

fick antiemetika och omvårdnad. Experimentgruppens fyra patienter fick dessutom 

träffa en sjuksköterska med utbildning i avslappningsteknik, veckan före 
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cytostatikabehandlingens start. De fick då undervisning i muskelavslappning och 

visualisering samt vid ytterligare fyra undervisningstillfällen. Dessutom fick de ett 

inspelat ljudband med noggranna instruktioner för att öva muskelavslappning hemma. 

Sjuksköterskan träffade experimentgruppens patienter en timma innan första 

cytostatikabehandlingens början. Illamående och kräkning mättes regelbundet under 

behandlingen samt sex dagar efter. Resultatet blev att patienterna i experimentgruppen 

hade en betydligt lägre förekomst av illamående och kräkning än patienterna i 

kontrollgruppen. Experimentgruppen upplevde även lägre intensitet och duration för 

illamåendet än de patienter som var i kontrollgruppen. 

 

Visualisering och positivt tänkande 

Visualisering innebär att patienten i sin tankevärld tar fram minnen där hon/han känt 

lugn och harmoni. Det kan till exempel vara bilder när hon/han ligger på en solig strand, 

som skapar välbefinnande för hela kroppen (Morrow et al., 1992). 

 

En studie gjordes där man ville se hur copingstrategiprogram, som innefattade 

visualisering och positivt tänkande kunde hjälpa patienter att reducera illamående och 

kräkning i samband med cytostatikabehandling. I studien deltog 110 patienter som alla 

fick omvårdnad samt antiemetika. Av dessa 110 patienter deltog 52 patienter dessutom i 

ett copingstrategiprogram, som bestod av förberedande information, positivt tänkande 

samt avslappning med visualisering. De fick undervisning i betydelsen av positivt 

tänkande och hur de skulle undvika katastrofala tankar. Detta copingprogram leddes av 

en onkologisjuksköterska. Studien visade att gruppen som deltog i copingprogrammet 

uppvisade betydligt mildare former av illamående och kräkning än kontrollgruppen, 

både vad gäller duration och intensitet (Gaston-Johansson et al., 2000). 

 
För att undersöka om enbart visualisering hade någon positiv inverkan avseende att 

reducera illamående och kräkning i samband med cytostatikabehandling gjordes en 

studie av Troesch, Rodehaver, Delaney &Yanes (1993), där 28 patienter deltog. De 

fördelades jämt i en experimentgrupp samt en kontrollgrupp. Samtliga patienter fick 

antiemetika och omvårdnad. Experimentgruppen fick både muntlig och skriftlig 

information om vad visualisering innebär och hur övningarna skulle gå till. Patienterna 

fick också ett ljudband om visualisering. Efter att ha lyssnat på bandet hade de 



 21

möjlighet att ställa frågor till de ansvariga. Ljudbandet var till för att hjälpa patienten att 

lättare kunna visualisera en positiv känsla under cytostatikabehandlingen. Patienterna 

fick instruktioner att använda ljudbandet en timma inför varje cytostatikabehandling 

samt på morgonen och kvällen efter. De följdes under tre cytostatikakurer. 

Instruktörerna hade olika skalor som patienterna fick använda sig av när de skulle 

redogöra för frekvens och varaktighet av illamående och kräkning. Mätning av 

illamående och kräkning gjordes fyra timar före cytostatikabehandlingen och sedan fyra 

gånger efter behandlingen med tolv timmars intervall. Resultatet av studien visade att 

visualisering inte hade någon nämnvärd inverkan för experimentgruppen när det gällde 

att reducera illamående och kräkning. Det konstaterades dock att patienterna hade en 

större känsla av kontroll och var bättre förberedda på biverkningarna. Kontrollgruppen 

beskrev upplevelsen av cytostatikabehandlingen som mer negativ än de patienter som 

var med i experimentgruppen. 

 

DISKUSSION 
 
Metod 
Författarna har valt att göra litteraturgranskningar kring cytostatikarelaterat illamående 

och kräkning samt vad sjuksköterskan genom god omvårdnad kan göra för att ge 

lindring till dessa patienter. För att söka artiklar utnyttjades databaserna CINAHL, 

PubMed samt SweMed. som enligt Polit och Hungler (1999) är ett effektivt sätt att gå 

tillväga för att få information. En hel del tid har dock gått åt till litteratursökningen, 

även genomläsning och översättning har varit tidskrävande då de flesta artiklar var 

skrivna på engelska. Sökorden som användes gav flera träffar och författarna gjorde då 

kombinationer av sökorden för att få ett mer hanterbart antal träffar. Med utgångspunkt 

från sökorden och abstract genomlästes 35 artiklar varav 13 besvarade syfte och 

frågeställningar i studien. 

 

Det visade sig i databaserna CINAHL, SweMed och PubMed att det fanns åtskilligt fler 

forskningsrapporter skrivna, som behandlade komplementära metoder vid 

cytostatikarelaterat illamående och kräkning än vad som använts i denna studie. En del 

av dessa komplementära metoder visade sig inte vara relevanta inom vården eller alltför 
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kunskaps- och resurskrävande. Exempel på de metoder som författarna därför valde att 

exkludera var bland annat akupunktur, massage med oljor och aromterapi. 

 

För att båda författarna skulle få en helhetssyn kring ämnesområdet och känna sig 

delaktiga, valdes att under större delen av studien arbeta tillsammans framför allt vid 

bearbetning och analys av texten. Arbetssättet gav upphov till många diskussioner 

angående vilka omvårdnadsstrategier som ansågs relevanta och genomförbara på en 

vanlig vårdavdelning.  

 

Resultat  
Litteraturgranskningarna visade att illamående och kräkning är beroende av många olika 

faktorer och yttrar sig dessutom mer individuellt än vad författarna hade kunnat ana. 

 

Det framkom, av Campell och Hatelys undersökning (2000), att sjuksköterskans 

kunskaper om fysiologin kring illamående och kräkning är betydelsefulla för att kunna 

ge en god omvårdnad. Att vårda och vara delaktig i relationen till en annan människa 

kräver att sjuksköterskan är trygg i den egna identiteten, menar Eriksson (1987). Även 

författarna anser att tryggheten i yrkesrollen är baserad på grundliga faktakunskaper 

tillsammans med en god självkännedom. Efter att ha varit ute i den kliniska 

utbildningen efterlyser författarna utökade kunskaper kring behandlingen av 

cytostatikarelaterat illamående och kräkning. Ett förslag förslag är att undervisning i 

komplementära behandlingsmetoder ingår i sjuksköterskeprogrammet. Kan 

sjuksköterskan tillämpa komplementär behandling kan det leda till att patienten blir 

lugnare och behöver mindre farmaka menar författarna.   

 

Det framgick av litteraturgranskningarna att cancerpatienterna kan ha många andra 

problem som drabbar dem förutom illamående och kräkning och just därför anser 

författarna att det är av stor vikt att sjuksköterskan har en holistisk syn på vårdandet. 

Eriksson (1987) betonar att det är patientens reaktion på och tolkning av sjukdomen 

som är i fokus i omvårdnaden, och inte själva sjukdomen. Genom att möta hela 

människan med kropp, själ och ande leder det författarna in på ämnet copingstrategier.   
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Coping är en skiftande process vilket innebär att copingstrategierna påverkas av hur 

patientens livssituation förändras. Ibland behöver patienten kanske förlita sig mer på en 

form av coping, till exempel intrapsykiska strategier, medan vid en annan tidsperiod 

informationssökande strategier passar bättre. Det är viktigt för sjuksköterskan att vara 

medveten om vilken stressituation det är som skall bemästras för att förstå en individs 

copingstrategi (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Författarna förstår av studierna att genom rätt copingstrategi kan resultatet bli att 

patienterna kan känna en slags befrielse – problemet blir mer hanterbart. Som 

sjuksköterska gäller det återigen att se hela patienten, ta sig tid och lägga stor vikt vid 

kommunikationen. Ericsson (1987) skriver att en god vårdrelation utgör förutsättningen 

för en fungerande vårdprocess.  Genom en god relation och genom att vara lyhörd borde 

det underlätta för sjuksköterskan att ta reda på vilken copingstrategi som passar den 

enskilda patienten. Författarna menar att patientens copingstrategi då utgör en grund för 

att sjuksköterskan i den mån det går kan forma en individuell vårdplan i syfte att 

förebygga illamående och kräkning.  

 

I studien, gjord av Hickok, Roscoe & Morrow (2000), framhålls betydelsen av 

patienters föreställningar och farhågor om att bli illamående i samband med 

cytostatikabehandling och utvecklandet av förväntat illamående. Det framgår av studien 

att de patienter, som förväntade sig att må illa, också drabbades av illamående. God 

information av sjuksköterskan om dagens effektiva antiemetiska läkemedel före 

patientens första cytostatikabehandling kan ha en lugnande inverkan och undvika ett 

förväntat illamående. Författarna anser att den pedagogiska kursen i 

sjuksköterskeutbildningen kommer att vara till god hjälp i interaktionen med dessa 

patienter. 

 

Cullberg (1993) låter oss förstå att oro och ångest predisponerar för illamående. En 

patient som har fått sin cancerdiagnos bär troligtvis på känslor av oro och ångest för sitt 

sjukdomstillstånd. Om patienten dessutom skall cytostatikabehandlas är det inte 

konstigt om tankar på biverkningar ger sig till känna. Författarna inser att det är vanligt 

att cytostatikabehandling förknippas med illamående och kräkning. Eckerdal (1999) 
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menar att vid illamående finns alltid en emotionell komponent med eftersom, 

obehandlat illamående står i direkt nervkontakt med det centra i hjärnan som påverkar 

våra känslor. Sjuksköterskan bör enligt författarna vara lyhörd i mötet patienterna och 

ha förmågan och viljan att kunna inge lugn och förtroende. Lugna patienter leder 

indirekt till mindre illamående. 

 

Den farmakologiska behandlingen idag är mycket god, men uppenbarligen inte 

tillräcklig för alla individer. För att eliminera eller lindra symtomen och på så sätt 

underlätta patientens upplevda livsvärld, bör man kombinera farmakologisk behandling 

med komplementära metoder menar Hawthorn (1998). 

 

Litteraturgranskningarna gjorda av författarna visade också att i första hand 

muskelavslappning, visualisering etcetera enskilt eller i kombination kan vara ett 

komplement till antiemetika när det gäller att förebygga, lindra och hjälpa patienten att 

hantera illamående och kräkning i samband med cytostatikabehandling. 

 

I en studie, gjord av Nilsson, Sturesson & Tingemar (2001), framgick det att 

sjuksköterskans sätt att informera om och motivera användningen om komplementära 

metoder, har en stor betydelse. Kan sjuksköterskan förmedla en positiv syn på olika 

behandlingsalternativ har det förhoppningsvis en positiv inverkan på patienten att prova 

någon av metoderna. Sjuksköterskan behöver själv kunskap om och ett intresse för hur 

dessa olika metoder fungerar och skall tillämpas men också en tro på att de även har en 

verkan. 

 

I studierna framkom inget entydigt svar på varför komplementära behandlingsmetoder 

reducerar illamående och kräkning. En studie, gjord av Börjeson (1999), visade att en 

orsak kan vara att avslappning ger patienten en känsla av kontroll över sin situation. En 

annan förklaring kan vara att patienten fokuserar på något annat än biverkningarna och 

detta leder till att patienten mår bättre. 
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Konklusion 
För att sjuksköterskan skall kunna ge patienter med cytostatikarelaterat illamående och 

kräkning lindring, bör hon/han ha goda generella kunskaper såväl medicinska som 

omvårdnadsmässiga det vill säga såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt. Med 

hjälp av dessa kunskaper kan sjuksköterskan inge en trygghetskänsla och tillit i sin 

relation med patienten. 

 

För att förebygga illamående underlättar det om sjuksköterskan kan upptäcka och förstå 

patientens olika copingstrategier för att kunna planera den individuella omvårdnaden. 

Genom att sjuksköterskan fördjupar sina kunskaper om vissa komplementära 

behandlingsmetoder till exempel muskelavslappning, visualisering etcetera kan hon/han 

informera och omvårdnadsmässigt  bidraga till lindring av patientens illamående och 

kräkning vid cytostatikabehandling, i kombination med copingstrategier och 

farmakologisk behandling. 

 

Förslag till fortsatta studier 
Det visade sig i studien att ängslan och oro predisponerar för illamående. Det finns 

patienter vars copingstrategi kan innebära att de behöver tala om sin sjukdom och på så 

sätt ventilera sina känslor. Eftersom sjuksköterskan bör arbeta ur ett holistiskt 

perspektiv ingår det förutom de somatiska besvären att se till helheten kring individen, 

vilket innebär även den sociala samt existentiella delen av livet. För vidare forskning 

inom detta område skulle det vara intressant att undersöka hur cytostatikabehandlade 

patienter som inte har några anhöriga och saknar socialt kontaktnät påverkas av 

biverkningar. 
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