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Strålbehandling är i dag en vanlig behandlingsmetod för cancer. Strålskador i form av 
hudkomplikationer är så gott som ofrånkomligt och drabbar ett stort antal patienter. 
Dessa hudkomplikationer är ofta till stort besvär och obehag för patienten. Än idag finns 
oklarheter kring hur dessa hudkomplikationer bäst förebyggs och lindras. Syftet med 
uppsatsen var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för prevention och 
symtomlindring av hudkomplikationer, samt vilka andra faktorer utöver strålbehandling 
som påverkar uppkomst av hudkomplikationer. Studien är en litteraturstudie där 
artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl, Medline, Scopus och Swemed+. 
Sökord som användes var radiotherapy, skin care, oncologic nursing, oncologic care, 
radiation injuries och radiodermatitis. Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar 
som bedömdes vara relevanta för syftet. Utifrån dessa artiklar delades resultatet in i 
preventiva och symtomlindrande åtgärder efter typ av komplikation samt andra 
påverkande faktorer. Resultatet visade att det inte finns någon enskild åtgärd för 
prevention och symtomlindring. Däremot fanns inga negativa effekter av normal 
hudvård med vanlig hudtvätt och användning av mjukgörande och svalkande produkter. 
Det är viktigt att sjuksköterskan känner till de olika behandlingsmetoderna så att 
patienten på bästa sätt kan få stöd i och information om sin egenvård.     
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Introduktion 
I Sverige drabbas årligen över 40 000 personer av cancer. Cancer är ett samlingsnamn 
för många olika typer av maligna tumörer, vilka kan uppstå så gott som i hela kroppen. 
Tumörer kan växa och sprida sig med varierad hastighet. Många former av cancer är 
behandlingsbara. De olika behandlingsformerna är strålbehandling, medicinsk 
behandling med cellhämmande medel som exempelvis cytostatika och hormoner, samt 
kirurgi som är den vanligaste förekommande behandlingsformen. De olika 
behandlingsformerna kan kombineras om sjukdomen utvecklas (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering [SBU], 1996).   

Strålning som behandlingsform vid cancer började tillämpas i början av 1900-talet. Idag 
finns två olika huvudtyper av strålning, joniserande strålning och icke-joniserande 
strålning. Vid behandling av cancer används endast joniserande strålning. En jon är en 
atom eller molekyl som genom upptag eller frisättning av en eller flera elektroner blivit 
elektroniskt laddad (Degerfält, 1998). Jonisation innebär således att elektriskt laddade 
partiklar bildas. Strålning är en form av energitransport och termen joniserande strålning 
har följaktligen egenskapen att bilda joner i det område som bestrålas (Ringborg, 
Henriksson & Friberg, 1998). Joniserande strålning delas in i två typer av strålkvaliteter, 
glesjoniserande (låg jonisationstäthet) och tätjoniserande (hög jonisationstäthet) 
(Isaksson, 2002).   

Jonisationstäthet innebär antal jonisationer per längdenhet, det vill säga den energi den 
joniserande partikeln överför till det bestrålade området. Verkningsmekanismerna för 
joniserande strålning delas in i två grupper, direkt effekt och indirekt effekt. Vid direkt 
effekt påverkas en molekyl, till exempel DNA-kedjan, genom att energin från 
strålningen överförs direkt till DNA-kedjan (Isaksson, 2002). Direkt effekt är vanlig vid 
tätjoniserande strålning. Vid glesjoniserande strålning är indirekt effekt vanlig. Vid 
indirekt effekt reagerar strålningen med vatten och skapar fria elektroner som bildar fria 
radikaler. De fria radikalerna är kemiskt mycket aktiva och åstadkommer brott på DNA-
kedjan (Degerfält, 1998). Skadorna på DNA-kedjan (se figur 1) kan delas in i fyra 
kategorier: basskada, enkelsträngsbrott, dubbelsträngsbrott och brott på vätebindningar 
mellan strängarna (Isaksson, 2002). Idag används till största del glesjoniserande 
strålning vid strålbehandling (Ringborg et. al, 1998) och det är den glesjoniserande 
strålningen  med indirekt effekt som är främsta orsaken till basskador (Isaksson, 2002).  

Vid stora skador på DNA-kedjan dör cellen 
vid mitos, det vill säga celldelning. Om 
celldelning ej sker kan cellen fungera som 
vanligt och leva länge. Detta leder till att om 
celldelningen sker snabbt kommer 
effekterna av strålbehandlingen uppträda 
tidigare än om celldelningen sker långsamt, 
där av termerna tidig och sen effekt. De 
tidiga respektive sena effekterna 
uppkommer timmar, dagar, månader och 
upp till år efter behandlingen (Degerfält, 
1998). Vid strålbehandling av tumörer med 
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snabb celldelning, lymfom, seminom och carcinom, syns tidiga effekter med snabb 
regress av tumören (Ringborg et.al, 1998).   

Tumörer med långsam celldelning, exempelvis sarkom, visar i samband med 
strålbehandling sen effekt med en långsam regress av tumören. Regressionshastigheten 
hos en tumör är beroende av hur stor dos som ges vid strålningen, om dosen ges som 
engångsdos eller om den är fraktionerad, det vill säga uppdelad, och tidsintervallet 
mellan stråldoserna. Om tidsintervallet mellan dosfraktionerna blir längre minskar de 
akuta reaktionerna i den normala vävnaden, samtidigt ökar risken för repopulation 
(återväxt) i överlevande tumörceller. Dosstyrka anpassas efter det organ som är angripet 
och efter vilka komplikationer som är acceptabla (Ringborg et. al, 1998). Accelererad 
fraktionering innebär att stråldosen ges i intervaller men ökas vid varje 
behandlingstillfälle. Behandling med accelererad fraktionering minskar riskerna för 
sena komplikationer och förkortar behandlingstiden från normala sex veckor till fyra 
veckor (Degerfält, 1998) då tumörcellspopulationen reduceras. De akuta effekterna blir 
dock kraftigare då även cellrepopulationen i normal vävnad reduceras (Isaksson, 1998). 
Till akuta effekter hör biverkningar i form av trötthet och illamående, symtom i 
munhåla och svalg, påverkan på benmärg och hud, symtom från mag-tarmkanalen, 
urinblåsa och lymfvävnad. Till de sena effekterna hör biverkningar så som påverkan på 
hud, munhåla och svalg, hjärna och ryggmärg, mag-tarmkanal, lungor, endokrina 
komplikationer, lymfvävnad, urinblåsa, sexualitet och fertilitet samt sekundära 
maligniteter (Degerfält, 1998).   

Ungefär 60 % av cancerdiagnostiserade patienter behandlas med strålning (Yarbro, 
Frogge-Hansen & Goodman, 2005). Strålbehandling regleras i olika lagar och 
författningar för att skydda patienten. Strålningens goda effekter ska uppväga de 
negativa för att behandlingen ska vara berättigad (Statens författningssamling [SFS], 
1988:220). Trots framsteg inom strålteknik är det än idag oundvikligt att helt undvika 
biverkningar och obehag för patienten då strålningen fortfarande måste passera huden 
för att nå målet, det vill säga tumören. Biverkningar i form av hudkomplikationer av 
olika grad drabbar så gott som alla patienter i samband med strålbehandling. Det som 
avgör hur svår hudkomplikationen blir beror på olika strålningsfaktorer och 
patientrelaterade faktorer. Till påverkande strålningsfaktorer hör strålningstyp, 
behandlingsdos per dag, antal fraktionerade doser och storlek på det område som 
behandlas. Till patientpåverkande faktorer hör nutritionsstatus, eventuella autoimmuna 
sjukdomar, avstånd mellan tumör och hud, hudkaraktär i behandlingsområde samt 
lokalisering av tumör (Yarbro et. al, 2005).   

De förväntade hudreaktionerna är generella vid strålbehandling, det vill säga inget tyder 
på att en viss hudtyp drabbas mer än andra. Hudkomplikationer beror på att fler celler i 
huden dör än vad celler i epidermis och dermis förmår nybilda. Hudkomplikationer i ett 
tidigt skede, det vill säga komplikationer upp till ett par månader efter behandling, 
innefattar klåda, erytem i varierande grad, torr och mjuk deskvamation (fjällande hud) 
och ökad pigmentering. I ett senare skede, upp till år efter behandling, kännetecknas 
hudkomplikationer av känslighet för UV-strålar, pigmentförändringar, tunn och skör 
hud, fibros, teleangiektasier (utvidgning av kapillärer), sårbildning och nekros (Yarbro 
et. al, 2005). Vid sena reaktioner förlorar den strålbehandlade vävnaden sin elasticitet 
och kan leda till stramhet och ärrbildning (SBU, 2003).  
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När strålbehandlingen har avslutats är det patienten själv som får ta hand om de fysiska 
och psykiska påfrestningarna som både akuta och sena komplikationer kan orsaka 
(SBU, 1998). På grund av detta är det av mycket stor vikt att sjuksköterskan har 
patientundervisning där information om vilka akuta och sena komplikationer som kan 
uppstå samt hur dessa ska behandlas. Detta är viktigt då det kan dämpa den oro och 
depression som många patienter upplever efter behandlingens slut. Sjuksköterskans 
uppgift är även att informera anhöriga hur vården ska gå till samt att skapa en kontakt i 
primärvården dit patienten kan vända sig med eventuella frågor. För att lindra patientens 
obehag är det av vikt att ta till de omvårdnadsåtgärder som finns tillgängliga, både vad 
gäller prevention och symtomlindring. Det finns idag inga klara riktlinjer för hur 
hudkomplikationer bör behandlas och det finns därför ett stort behov av ökad kunskap 
gällande ny forskning kring omvårdnadsåtgärder vid hudkomplikationer (Wells, 2003).  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med 
hudkomplikationer vid strålbehandling.   

Frågeställningar: 

 

Vad finns det för möjligheter att förebygga och lindra hudkomplikationer? 

 

Vilka andra faktorer än strålning påverkar uppkomst av hudkomplikationer?  
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Metod 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie. Termen litteraturstudie innebär 
identifiering och sökning av information samt förståelse av den kunskap som redan 
finns inom ämnet. Litteraturstudie innebär även en skriven översikt av ett 
forskningsproblems art (Polit & Hungler, 1999).   

Litteratursökning 
Denna studie har baserats på publicerade vetenskapliga artiklar och arbetet med studien 
har följt arbetsmodellen som utarbetats av Polit och Hungler (1999). Arbetsmodellen 
och dess steg presenteras i figur. 2.   

Fig. 2  Hämtad och fritt översatt ur Polit och Hungler, 1999 (s.97)   

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Medline, Scopus och Swemed+. 
Sökord för databassökning var: radiodermatitis, skin care, radiotherapy, oncologic care, 
oncologic nursing och radiation injuries. Sökorden användes enskilt och i kombination. 
De olika databasträffarna redovisas i tabell 1. Studien inkluderade artiklar som svarade 
på studiens syfte. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
åren 1995 - 2006 samt vara skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna kunde vara 
kvantitativa eller kvalitativa. Exklusionskriterier var de artiklar som inte var 
vetenskapligt uppbyggda och litteraturreviewer.   

Databearbetning och urval 
Till urval ett presenteras de artiklar som framkom i databaserna Cinahl, Medline och 
Scopus då sökorden användes i kombination. Artiklar från Swemed+ uteslöts för fortsatt 
bearbetning då sökning med sökord i kombination resulterade i ett fåtal träffar under 
endast en sökordskombination.  I urval ett granskade författarna titlar och abstrakt 
tillsammans. Litteraturreviewer samt de artiklar med irrelevanta titlar och/eller abstrakt 
eliminerades. Efter att dubbletter inom och mellan databaserna eliminerats återstod till 
urval två 42 stycken artiklar där titel och/eller abstrakt hade relevans för studiens syfte. I 
urval två granskades dessa artiklar ingående enskilt av respektive författare med hjälp 
av protokoll (Institutionen för hälsa och vård, 2004). Då alla 42 artiklar granskats 
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jämfördes och diskuterades de enskilda granskningarna. Efter detta enades författarna 
om att 27 artiklar inte motsvarade studiens syfte då de var reviewer, hade en medicinsk 
inriktning eller på annat sätt inte svarade på studiens syfte. Återstående 15 artiklar som 
motsvarade studiens syfte presenteras i urval 3 samt översiktligt i en matris (bilaga 3). 
Dubbelträffar inom samt mellan databaserna i urval tre har redovisats i tabell 1.  

De 15 artiklar som resultatet baseras på bearbetades genom att de lästes igenom ett 
flertal gånger av respektive författare, enskilt och tillsammans. Under bearbetningen 
diskuterade författarna artiklarnas resultat och slutligen kunde ett mönster av preventiva 
och symtomlindrande åtgärder vid hudkomplikationerna klåda, erytem, torr 
deskvamation, mjuk deskvamation samt ulceration och nekros urskiljas. Vid 
bearbetningen framkom även andra faktorer än strålning som påverkar uppkomst och 
läkning av hudkomplikationer och vilka sjuksköterskan bör känna till och kunna 
informera patienten om.  

Etiska överväganden 
Den artikelgranskning författarna genomfört var för sig har jämförts och diskuterats, 
detta för att få en så objektiv och god förståelse för innehållet i artiklarna som möjligt. 
Språköversättningar i artiklar och annan litteratur har skett med noggrannhet så att 
innebörden inte ändrats. Originalkällor har använts i största möjligaste mån. Oberoende 
av resultat bearbetades artiklar likvärdigt och har presenterats på ett sanningsenligt sätt 
utan medveten förvanskning.  
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Tabell 1. Databassökning med antal träffar per sökord/sökordskombination.  

Sökord  Databaser   

Cinahl Medline Scopus Swemed+  

Radiotherapy 1656 38835 48822 171 
Skin care 1077 2086 7782 70 
Oncologic nursing 3478 2660 693 51 
Oncologic care 1970 * 697 ** 
Radiation injuries 337 12415 5980 68 
Radiodermatitis 31 439 103 1  

Sökord i kombination  

Oncologic nursing +  8 10 0 0 
Radiation injuries  

Skin care + 14 27 28 0 
Radiation injuries  

Radiotherapy + 78 3854 1350 13 
Radiation injuries  

Skin care + 28 23 101 0 
Radiotherapy  

Oncologic nursing + 105 75 13 0 
Radiotherapy  

Oncologic nursing + 11 14 4 0 
Skin care  

Skin care + 1 2 0 0 
Oncologic nursing + 
Radiation injuries  

Skin care + 9 14 7 0 
Radiotherapy + 
Radiation injuries  

Skin care + 1 0 0 0 
Radiation injuries + 
Oncologic nursing + 
Radiotherapy  

Databas Cinahl Medline Scopus 
Urval 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

  

Oncologic nursing  + 8 1 0 10 2 1 0 0 0 

 

Radiation injuries   

Skin care + 14 5 0 27 14 8 28 8 3 

 

Radiation injuries  

Radiotherapy + 78 8 0 3854 ***  1350 ***  

 

Radiation injuries         

Skin care + 28 11 2 23 10 5 101 17 6 
Radiotherapy  

Oncologic nursing + 105 8 1 75 2 0 13 1 0  
Radiotherapy  

Oncologic nursing + 11 6 0 14 3 0 4 0 0 

 

Skin care  

Skin care + 1 1 0 2 1 0 0 0 0 

 

Oncologic nursing + 
Radiation injuries  

Skin care + 9 3 0 14 8 5 7 4 2 

 

Radiotherapy + 
Radiation injuries  

Skin care + 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Radiation injuries + 
Oncologic nursing + 
Radiotherapy  

Dubbelträffar inom   0   5   4 
Databasen  

Dubbelträffar mellan 18 
Databaserna i urval 3.    

* För oncologic care används I Pubmed Mesh-termen oncologic nursing.                                           ***Artiklarna granskas ej på grund av  för stort antal träffar. 
**Vid sökning som ämnesord fås inga träffar, vid fritext sökning fås 35 träffar. 
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Resultat 
Resultatet baseras på 15 kvantitativa artiklar som framkommit vid databearbetningen. 
Omvårdnadsåtgärderna i samband med hudkomplikationer vid strålbehandling har 
kategoriserats i preventiva och symtomlindrande åtgärder samt andra faktorer än 
strålning som påverkar uppkomst och läkning av hudkomplikationer. I resultatet 
används olika skalor för gradering av komplikation. För gradering av  
hudkomplikationer används en skala som baserats på Radio Therapy Oncology Group 
(RTOG) Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria:  

 

Grad 0: ingen hudförändring 

 

Grad 1: svagt erytem och torr deskvamation 

 

Grad 2: starkt erytem och fläckvis mjuk deskvamation 

 

Grad 3: mjuk deskvamation 

 

Grad 4: ulceration och nekros  

Vidare används en tiogradig visuell analog skala (VAS) och resterande skalor beskrivs i 
löpande text. Där resultatet uppnått signifikans anges alltid P-värde.   

Preventiva och symtomlindrande omvårdnadsåtgärder vid vanligt 
förekommande hudkomplikationer  
För att sjuksköterskan ska kunna behandla vanligt förekommande hudkomplikationer 
vid strålbehandling är kunskap om olika behandlingsmetoder nödvändig. Denna 
kunskap behövs även för att sjuksköterskan ska kunna ge råd, stöd och information till 
patienten vad gäller patientens egenvård av klåda, erytem, torr och mjuk deskvamation 
samt ulceration och nekros.   

Klåda 
I en studie av Roy, Fortin och Larochelle (2001) undersöktes huruvida hudtvätt med 
mild tvål och vatten påverkade det bestrålade området. I den subjektiva bedömningen av 
klåda inom behandlingsområdet uppgav de deltagare som tvättade huden ett 
medianvärde av 2,0 på VAS-skalan, motsvarande värde hos de deltagare som ej tvättade 
huden var 2,7. Meegan och Haycocks (1997) visade att det inte fanns någon skillnad 
mellan hudtvätt med endast vatten jämfört med att fortsätta sin normala rutin vad gällde 
hudtvätt och hudvård. Ingen skillnad kunde heller påvisas mellan tvätt och ej tvätt samt 
grad av upplevd klåda av Westbury, Hines, Hawkes, Ashley och Brada (2000). De 
deltagare som tvättade håret uppgav samma medianvärde på upplevd klåda under de sex 
veckor som studien pågick som de deltagare som ej tvättade håret. Båda grupperna 
upplevde lätt klåda de tre första veckorna och måttlig klåda under de tre sista veckorna 
av studien. Olsen et. al (2001) visade att vid doser lägre än 27Gy upplevdes ingen klåda 
vid hudtvätt med mild tvål. Vid doser högre än 27Gy upplevde fem procent lätt till 
måttlig klåda. Då aloe vera gel användes utöver normal hudtvätt upplevde 18 procent 
lätt till måttlig klåda vid doser under 27Gy. Vid högre doser hade aloe vera en 
skyddande effekt då ingen klåda upplevdes.  
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I studien av Heggie et. al (2002) framkom att sannolikheten för att uppleva klåda var 
större, dock ej signifikant, vid användning av aloe vera jämfört med användning av 
vattenbaserad kräm. Av de deltagare som använde aloe vera gel upplevde 79 procent lätt 
klåda, 29 procent upplevde måttlig klåda och tio procent upplevde svår klåda. För de 
deltagare som använde vattenbaserad kräm var motsvarande siffror 77, 26 och fem 
procent. Enomoto, Johnson, Peterson, Homer, Walts och Johnson (2005) fann att 
kombinationen glutation och anthocyanin (RayGel) tillsammans med aloe vera gel var 
24 procent bättre än endast aloe vera gel vad gällde prevention av hudkomplikationer 
(inkluderade komplikationer av grad 1-4).   

Wells et. al (2004) kunde inte visa någon signifikant skillnad gällande lindring av klåda 
mellan användning av vattenbaserad kräm eller sukralfat kräm och att inte använda 
någon kräm alls. För grad av klåda uppmättes på en skala noll till två (0=ingen, 1=lätt, 
2=svår klåda) ett medianvärde av 0,76 hos de patienter som använde vattenbaserad 
kräm, 0,77 hos de som använde sukralfat kräm och 0,73 då ingen kräm användes. Vid 
50Gy såg Röper, Kaisig, Auer, Mergen och Molls (2004) en skillnad vid grad av klåda 
mellan Thetakräm® och Bepanthol® lotion. Vid användning av Thetakräm® upplevdes 
lätt klåda jämfört med Bepanthol® då ingen klåda uppmättes. För att lindra klåda 
upplevde tre patienter i studien av Schreck, Paulsen, Bamberg och Budach (2002) att 
behandlingen med Lenolakräm® och Bephantenkräm® var bättre än Azulon puder®. En 
patient föredrog Azulon puder® och resterande åtta patienter upplevde ingen skillnad.  

Erytem 
I studien av Roy et. al (2001) visade sig hudtvätt inte ha någon signifikant inverkan på 
uppkomst av erytem. Av de deltagare som tvättade huden upplevde 72 procent erytem 
av grad 1 och 26 procent erytem av grad 2. Av de som ej tvättade huden var 
motsvarande 59 respektive 39 procent. Vid hårtvätt visade Westbury et. al (2000) att en 
svårare grad av erytem uppkom tidigare än om hår ej tvättades. Under de tre första 
veckorna uppmättes samma grad av erytem i båda grupper. I vecka fyra sågs däremot en 
svårare grad av erytem vid hårtvätt. I vecka fem var graden av erytem åter lika i båda 
grupper då en svårare grad sågs även om håret ej tvättats. Sista veckan sågs en 
minskning av erytem om håret tvättats, medan samma grad av erytem uppvisades som 
tidigare i den andra gruppen. Skillnaden mellan grupperna uppnådde dock ej 
signifikans.   

Vid låga doser (<27Gy) visade Olsen et. al (2001) att det inte fanns någon skyddande 
effekt av att, efter hudtvätt, använda aloe vera gel. Där aloe vera gel användes uppkom 
lätta till måttliga erytem hos 86 procent av deltagarna jämfört med 69 procent då huden 
endast tvättades. Vid högre doser verkade aloe vera gel ha en viss skyddande effekt då 
50 procent fick lätta till måttliga erytem jämfört med 81 procent då gel ej användes. 
Heggie et. al (2002) visade på en liknande trend gällande aloe vera gel och dess 
skyddande effekt mot måttliga till svåra erytem jämfört med vattenbaserad kräm. Då 
aloe vera gel användes fick 98 procent av deltagarna lätta erytem, 51 procent måttliga 
och sex procent svåra.  Då vattenbaserad kräm användes var motsvarande värden 98 
procent, 66 procent och sju procent. Vattenbaserad kräm visade sig även vara sämre än 
sukralfatkäm vad gällde prevention av erytem (Wells et. al, 2004). Studien visade dock 
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även att både vattenbaserad - och sukralfatkräm var sämre än att inte använda någon 
kräm alls.   

Effekten av den vattenbaserade krämen Biafine® hade i studien av Fisher et. al (2000) 
ingen signifikant skillnad gällande prevention av erytem jämfört med Best Supportive 
Care (BSC) med aloe vera och Aquaphor®. Hudkomplikationer av grad 1 samt torr 
deskvamation uppmättes hos 50 procent av deltagarna då Biafine® användes och grad 2 
samt fläckvis mjuk deskvamation hos 41 procent. För deltagare som använde BSC var 
motsvarande värden 58 och 32 procent.   

I studien av Trahern, Watkins och Halliman (2002) visades att ingen signifikant skillnad 
kunde ses mellan användning av vattenbaserad kräm jämfört med babypuder för 
uppkomst av erytem. En signifikant preventiv effekt av urealotion (Eucerin® 3%)  
visades av Momm, Weißenberger, Bartelt och Henke (2003). Grad 1 komplikationer 
samt torr deskvamation uppmättes hos alla patienter vare sig de använde urealotion eller 
puder (Azulon®). Då urealotion användes fick deltagarna grad 1 komplikationer först 
vid 26Gy jämfört med 22Gy då puder användes (P=0,03). Vid mediandos 51Gy 
uppmättes grad 2 komplikationer samt fläckvis mjuk deskvamation hos 94 procent då 
lotion användes och vid mediandos 34Gy hos 96 procent där puder användes (P=0,006).  

Kouvaris, Kouloulias, Plataniotis, Balafouta och Vlahos (2001) visade att granulocyt-
makrofag koloni stimulerande faktor (GM-CSF) impregnerat förband minskade svårare 
grader av hudreaktioner. Grad 1 komplikationer samt torr deskvamation uppmättes hos 
elva procent av de deltagare som ej använde förbandet samt hos 46 procent av de som 
använde förbandet. Komplikationer av grad 2 samt fläckvis mjuk deskvamation 
uppmättes hos 68 procent respektive 42 procent.  

Torr deskvamation 
Vad gällde torr deskvamation visade Roy et. al (2001) att en månad efter 
strålbehandlingens avslut  uppstod komplikationen hos 56 procent av de  deltagare som 
tvättade huden jämfört med 74 procent av de deltagare som ej tvättade huden. Westbury 
et. al (2000) fann att det inte fanns någon skillnad mellan hårtvätt och ingen hårtvätt för 
uppkomst av torr deskvamation. Samma resultat uppmättes i båda grupper under 
studiens gång och båda grupper utvecklade torr deskvamation under behandlingens tre 
sista veckor.  

Behandling mot torr deskvamation med aloe vera gel visades i studien av Heggie et. al 
(2002) vara signifikant sämre än behandling med vattenbaserad kräm (P=0,004). Av de 
som använde vattenbaserad kräm var det 48 procent som utvecklade torr deskvamation 
jämfört med 80 procent av de som använde aloe vera gel.  Wells et. al (2004) visade att 
trots få fall av torr deskvamation i de tre olika behandlingsalternativen, vattenbaserad 
kräm, sukralfatkräm och ingen kräm, var de båda krämerna signifikant bättre för 
prevention av torr deskvamation än ingen kräm (P=0,04). Vid behandling med 
Thetakräm® eller Bepanthol® fann Röper et. al (2004) att ingen torr deskvamation 
förekom. Vattenbaserad kräm visades av Trahern och Halliman (2002) vara signifikant 
bättre än babypuder (p=0,0077).  
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Mjuk deskvamation 
I studien av Roy et. al (2001) sågs signifikant färre fall av mjuk deskvamation vid 
hudtvätt, då 14 procent av de som tvättade huden utvecklade symtomet jämfört med 33 
procent av deltagarna som ej tvättade huden (P=0,03). Heggie et. al (2002) visade att det 
ej fanns någon signifikant skillnad mellan användning av aloe vera gel och 
vattenbaserad kräm, då mjuk deskvamation observerades hos 29 procent av de som 
använde vattenbaserad kräm jämfört med 39 procent av de som använde aloe vera gel. 
Ingen signifikant skillnad fanns heller mellan Biafine® och BSC i studien av Fisher et. 
al (2000) där noll  respektive tre procent utvecklade mjuk deskvamation. Vid 
användning av Thetakräm® eller Bepanthol® kunde ingen signifikant skillnad urskiljas 
då Röper et. al (2004) ej såg några fall av mjuk deskvamation. Urealotion som 
prevention mot mjuk deskvamation visades av Momm et. al (2003) vara signifikant 
bättre än puder då 22 procent av de som använde urealotion utvecklade komplikationen 
jämfört med 56 procent av de som använde puder (P=0,0007). Trahern et. al, (2002) 
visade att vid mjuk deskvamation var babypuder ett signifikant bättre 
behandlingsalternativ jämfört med vattenbaserad kräm (p=0,0077). Vid användning av 
GM-CSF impregnerat förband utvecklade 13 procent grad 3 komplikationer jämfört 
med 16 procent då förbandet ej användes (Kouvaris et. al, 2001).  

I studien av Mak, Malassiotis, Wan, Lee och Chan (2000) jämfördes effekten av 
hydrokolloidförband med kristallviolett gällande läkning av mjuka deskvamerande sår. 
Inga signifikanta skillnader sågs i läkningstid mellan de båda behandlingsformerna, 
11,42 dagar med hydrokolloidförband och 11,7 dagar med kristallviolett. Ingen 
signifikant skillnad i läkningstid kunde heller ses av Mak et. al (2005) mellan 
kristallviolett och icke-adhesivt absorberande förband. Med kristallviolett läkte 95 
procent av såren efter tolv till 16 dagar, med icke-adhesivt absorberande förband efter 
tolv till 14 dagar. Vid användning av GM-CSF impregnerat förband visade Kouvaris et. 
al (2001) på en signifikant kortare läkningstid av grad 1 till 4 komplikationer, då de 
olika komplikationerna läkte efter 4,58 ±1,53 dagar jämfört med 6,16 ±1,91 dagar då 
GM-CSF ej användes (P=0,0011).  

Ulceration/nekros 
I studien av Roy et al (2001) kunde ingen signifikans mellan hudtvätt och ulceration och 
nekros uppvisas då inga deltagare, oavsett om huden tvättades eller ej, utvecklade 
komplikationen. Ingen skillnad mellan behandling med urealotion och puder kunde 
påvisas av Momm et. al (2003) vad gällde prevention av grad 4 komplikationer. 
Kouvaris et. al (2001) påvisade en signifikant preventiv effekt vid användning av GM-
CSF impregnerat förband (P=0,008 grad 3 och 4 tillsammans). Ingen av de deltagare 
som använde förbandet utvecklade komplikationen jämfört med fem procent av dem 
som ej använde förbandet.  

Andra faktorer än strålning som påverkar uppkomst och läkning av 
hudkomplikationer 
För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten individanpassad information, råd och stöd 
är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur faktorer så som smärta, oro och 
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obehag, vikt och byststorlek, rökning, ålder, cellgiftsbehandling och lymfdränage 
påverkar uppkomst och läkning av hudkomplikationer i samband med strålbehandling.    

Smärta, oro och obehag 
Roy et. al (2001) visade att det fanns en tydlig trend mot minskad smärta då deltagarna 
fick tvätta huden. På VAS-skalan uppgav de deltagare som ej fick tvätta huden ett 
medianvärde av 3,1 jämfört med 2,6 då huden tvättades. I studien av Westbury et. al 
(2000) kunde ingen skillnad i upplevd smärta ses mellan de deltagare som tvättade håret 
jämfört med de som ej tvättade håret. Under behandlingstiden upplevde båda grupper 
endast lätt smärta. Däremot visades att upplevelsen av att inte få tvätta håret skapade 
oro och obehag hos deltagarna, framförallt hos kvinnor.   

Vid behandling med aloe vera påvisade Heggie et. al (2002) att sannolikheten för att 
uppleva måttlig till svår smärta var signifikant större än vid behandling med 
vattenbaserad kräm (P=0,03). Vid jämförelse av vattenbaserad kräm, sukralfatkräm och 
ingen kräm visade Wells et. al (2004) att ingen signifikant skillnad gällande upplevd 
smärta fanns mellan grupperna då deltagarna uppgav ingen till lätt grad av smärta. 
Trahern et. al (2002) visade att trots mer irritation föredrog patienter användning av 
vattenbaserad kräm jämfört med babypuder. Ingen skillnad kunde dock ses vad gällde 
smärta. Två deltagare i studien av Schreck et. al (2002) uppgav att de föredrog kräm för 
förebyggande av smärta, två föredrog puder och åtta deltagare uppgav att de ej kände 
någon skillnad mellan kräm eller puder.  

Kouvaris et. al (2001) visade att användning av GM-CSF förband på mjuka 
deskvamerande sår minskade durationen av smärta då de deltagare som använde 
förbandet upplevde smärtlindring efter 3,12 ±1,42 dagar jämfört med 5,48 ±1,59 dagar 
för de som ej använde förbandet (P=0,0017). Vid behandling av mjuka deskvamerande 
sår fann Mak et. al (2005) en trend mot bättre smärtlindring vid användning av icke-
adhesivt absorberande förband jämfört med kristallviolett.   

I studien av Mak et. al (2000) sågs en högre grad av smärta samt smärta mer frekvent 
hos de deltagare som använde hydrokolloidförband jämfört med de som använde 
kristallviolett. Efter fjärde behandlingsdagen minskade dock både grad och frekvens av 
smärta successivt i båda grupper. De deltagare som använde hydrokolloidförband var 
mer nöjda vad gällde komfort och utseende av förband, trots att de upplevde högre grad 
av smärta än de som använde kristallviolett. Mak et. al (2005) fann att vare sig 
kristallviolett eller icke-adhesivt förband användes var deltagarna oroade över problem 
med stelhet i nacken, sömn, social interaktion, utseende och humör.  

Sårstorleken hos de deltagare som använde kristallviolett var signifikant mindre än de 
som använde hydrokolloidförband (P-värde anges ej). Hos de deltagare som använde 
hydrokolloidförband sågs en trend mot ökande sårstorlek fram till åttonde 
behandlingsdagen varefter såret snabbt minskade i omfång. Dock kunde inget 
signifikant samband mellan ökad sårstorlek och ökad smärta ses (Mak et. al, 2000).   
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Vikt och byststorlek 
I studien av Roy et. al (2001) visades att patientens vikt, oavsett bröststorlek, var en 
signifikant faktor för uppkomst av hudkomplikationer, där patienter med övervikt 
utvecklade svårare komplikationer (grad 2-3) i högre grad än normalviktiga patienter 
(P=0,04). Ett högt BMI fanns även av Wells et. al (2004) och Kouvaris et. al (2001) 
vara en signifikant faktor för utvecklande av hudkomplikationer (P=0,007 och P= 
0,034). Bröststorlek visades av Fisher et. al (2000) ha en inverkan på frekvens och grad 
av hudkomplikationer. Av deltagare med liten byst (70A,B; 75A,B; 80A) utvecklade 
11-21 procent komplikationer av grad 2 eller högre. För deltagare med mellanstor byst 
(70C; 75C; 80B,C; 85A,B,C) var motsvarande 36-39 procent och för deltagare med 
större byst var värdet 43-50 procent. Ett liknande resultat fanns av Heggie et. al (2002) 
då kvinnor med kupstorlek D eller större utvecklade signifikant högre grad av måttliga 
till svåra besvär av erytem jämfört med kvinnor med mindre byst (P=0,02). En tydlig 
trend mot svårare grader av erytem kunde ses hos de kvinnor med mindre byst som 
använde vattenbaserad kräm jämfört med de som använde aloe vera gel.   

Rökning 
Rökning fanns av Wells et. al (2004) ha en signifikant inverkan på uppkomst av 
hudkomplikationer. Deltagare som ej rökt utvecklade lägre grader av hudkomplikationer 
än de som tidigare rökt och de deltagare som rökte under behandlingstiden utvecklade 
flest komplikationer samt komplikationer av svårare grad (P=0,0001). Fisher et. al 
(2000) visade att rökare och icke rökare utvecklade samma grader av 
hudkomplikationer, dock fanns ett samband där rökning påverkade läkningstiden. Sex 
veckor efter strålbehandlingen var sannolikheten för att komplikationen läkt större hos 
de patienter som aldrig rökt och använde Biafine® än de som behandlades enligt BSC 
(P=0,026). Av de patienter som rökte och använde Biafine® var det 26 procent som inte 
hade några komplikationer efter sex veckor jämfört med 57 procent av de som 
behandlades enligt BSC. Heggie et. al (2002) fann att de patienter som använde 
vattenbaserad kräm och var rökare upplevde signifikant svårare klåda än de som var 
icke-rökare (P=0,002)  

Ålder 
Heggie et. al (2002) visade att kvinnor yngre än 57 år upplevde signifikant högre grad 
av måttlig till svår klåda och torr deskvamation än äldre kvinnor (P=0,001 och P=0,01). 
De yngre kvinnorna upplevde även signifikant svårare smärta (P=0,03). Yngre kvinnor 
som använde aloe vera gel upplevde signifikant mer smärta och torr deskvamation än de 
som använde vattenbaserad kräm (P=0,02 och P=0,001). I studien av Roy et. al (2001) 
kunde inte något samband mellan ålder och uppkomst av hudkomplikation påvisas.  

Cellgiftsbehandling 
Roy et. al (2001) fann att vid samtidig cellgiftsbehandling var risken för att utveckla 
svårare grader av hudkomplikationer signifikant högre (P=0,005). Samtidig 
cellgiftsbehandling visades även av Wells et. al (2004) ha signifikant påverkan på 
uppkomst av svårare hudkomplikationer (P=0,006). Liknande resultat visades också av 
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Meegan och Haycocks (1997). Heggie et. al (2002) kunde ej visa signifikanta samband 
mellan cellgiftsbehandling och uppkomst av måttliga till svåra besvär av klåda, smärta, 
erytem eller torr och mjuk deskvamation. Cellgiftsbehandling visades av Mak et. al 
(2000) ha en signifikant negativ effekt på läkningstiden (P<0,01). Ett liknande resultat 
visades även av Mak et. al (2005) (P=0,006).   

Lymfdränage 
Vid jämförelse av deltagare med lymfdränage visade Heggie et. al (2002) att de som 
använde aloe vera gel upplevde signifikant svårare smärta än de som använde 
vattenbaserad kräm (P=0,01). Ingen skillnad fanns vad gällde klåda och erytem. De 
deltagare som använde aloe vera gel och hade lymfdränage upplevde signifikant mer 
måttliga till svåra besvär av klåda, erytem och smärta än deltagare inom samma grupp 
utan lymfdränage (klåda P=0,01; erytem P=0,04; smärta P= 0,001).    

Beskrivning över flertalet av de produkter som finns i resultatet återfinns i bilaga 1. 
Kort sammanfattning av behandlingsmetoder vid de olika hudkomplikationerna som 
presenteras i resultatet återfinns i bilaga 2.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med 
hudkomplikationer vid strålbehandling. Detta genomfördes genom frågeställningar 
huruvida hudkomplikationer går att förebygga och om det efter uppkomst är möjligt att 
lindra symtomen. För att få en bred bas till resultatet beaktades även andra 
omvårdnadsåtgärder som kunde komma till gagn för patienten. Studien visar att 
preventiva och symtomlindrande omvårdnadsåtgärder, ofta i form av egenvård, går hand 
i hand där det ena inte utesluter det andra. Sjuksköterskans roll kommer att vara att ge 
information och undervisa hur patientens egenvård ska genomföras beroende på 
symtom. Sjuksköterskan ska se till hela människan och efter behov och symtom 
rekommendera samt stödja patienten i valet av olika behandlingsalternativ.    

Resultatdiskussion 
De hudkomplikationer som framkom i de artiklar som granskats var klåda, erytem, mjuk 
och torr deskvamation samt ulceration eller nekros. I artiklarna framkom även faktorer 
som påverkar uppkomst, grad och läkningstid av de olika symtomen. Dessa faktorer var 
rökning, cellgiftsbehandling, lymfdränage, smärta, oro, obehag samt patientens vikt och 
byststorlek. I resultatet urskiljdes ej olika former av cancer utan alla värderades lika. 
Likaväl gjordes inga skillnader vad gällde strålningsområde på kroppen. Olika typer av 
cancer med olika lokalisation har naturligtvis olika förutsättningar för läkning samt är 
till olika mycket besvär för patienten.  

Råd och rekommendationer 
Klåda och erytem är ett problem som upplevs av många patienter som behandlas med 
strålning. Även om de i sig inte är så allvarliga komplikationer kan de påverka 
patientens välbefinnande i hög grad. Torr och mjuk deskvamation utvecklas av något 
färre patienter men är fortfarande ett stort problem för både den drabbade patienten och 
sjukvården i form av längre vårdtid, fler sjukhusdagar (Momm et. al, 2003) och ökade 
kostnader (Mak et. al, 2000;  Wells et. al, 2004). Ett fåtal patienter utvecklar ulceration 
eller nekros som är de allvarligaste komplikationerna. Ulceration och nekros är dock till 
stort besvär för den drabbade och det är således mycket viktigt att vidta preventiva 
åtgärder för att förhindra uppkomsten av dessa komplikationer.   

Idag tillåter de flesta kliniker hud och hårtvätt men det finns fortfarande fall där 
patienten avråds från att tvätta det bestrålade området. Trots att användning av mild tvål 
vid hudtvätt inte visat sig ha någon inverkan på uppkomst av hudkomplikationer är det 
fortfarande många kliniker som avråder patienten från att använda tvål (Lavery 1995; 
Bolderston, 2003). Resultatet i studien visar att det är viktigt att patienten informeras 
om att den dagliga rutinen vad gäller duschning och övrigt tvättande av huden inte har 
någon inverkan på uppkomst av hudkomplikationer utan kan till och med ha en 
preventiv effekt för uppkomst av mjuk deskvamation. Att få fortsätta sin dagliga rutin 
kan vara ett sätt att bibehålla sin normala vardag vilket i sin tur kan leda till en gynnsam 
läkningsprocess då stress och obehag minskar. Meegan och Haycocks (1997) anser att 
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om patienten får vara delaktig i diskussionen vad gäller hudvård kan detta medföra att 
patienten upplever sig ha kontroll över sjukdomen och behandlingen och därigenom 
ökar livskvaliteten.   

Det finns idag en stor mängd produkter som kan användas för att lindra eller förebygga 
uppkomsten av olika hudkomplikationer. I de artiklar som resultatet baseras på 
framkom det att geler, krämer och lotioner hade en både preventiv och lindrande effekt. 
Gemensamt för dessa produkter är att de bevarar hudens fuktighet, elasticitet och i vissa 
fall kan de upplevas som svalkande. För att förebygga att symtom uppstår visar studiens 
resultat att behandling med dessa olika produkter ska påbörjas samtidigt med 
strålbehandlingen. Trots detta är det fortfarande många kliniker som väntar med 
mjukgörande behandling tills hudkomplikationerna redan uppstått (Wells et. al, 2003). 
Det finns även de kliniker som rekommenderar patienten att använda puder då detta 
framförallt lindrar klåda (Lavery, 1995). Puder som används ofta är majsstärkelse och 
talk (Bolderston, 2003). Genom att puder lägger sig som ett lock över både svettkörtlar 
och hårfolliklar kan de förvärra hudkomplikationen. Vid fuktiga komplikationer, som 
mjuk deskvamation, är framförallt majsstärkelse ett olämpligt alternativ (Wells, 2003). 
Majsstärkelse är olämpligt då det vid perspiration bildas glukos och glukos är ett 
utmärkt ämne för bildning av svampinfektion (Bolderston, 2003).  

I resultatet framkommer tre artiklar som jämför olika behandlingsformer då patienten 
har utvecklat mjuka deskvamerande komplikationer. De olika behandlingsformerna var 
kristallviolett, hydrokolloidförband, icke-adhesivt förband och förband impregnerat med 
GM-CSF. Att kristallviolett fortfarande används som behandlingsform torde ej vara helt 
riskfritt då ämnet i sig visat sig ha en carcinogen effekt vid användning på öppna sår 
(Wells, 2003). Det finns idag andra alternativ där hydrokolloidförband och icke-
adhesivtförband är i linje med modernt tänkande kring fuktighetsbevarande sårläkning 
(Lindholm, 2003).    

I de artiklar som bearbetats jämförs ofta ett behandlingsalternativ med ett annat. Då inga 
större skillnader kunde ses mellan de olika alternativen kan det eventuellt vara möjligt 
att kombinera behandlingsalternativ, till exempel vattenbaserad kräm för att mjukgöra 
huden och aloe vera gel för att svalka huden. Porock och Kristjanson (1999) visade att 
patienter kände när det var dags att byta behandlingsalternativ för att lindra 
komplikationen. För att patienten ska kunna utföra sin egenvård och byta alternativ 
krävs att patienten fått information om och känner till de olika behandlingsalternativen 
som finns till förfogande. För att måna om patientens säkerhet bör den information och 
de råd patienten får vara evidensbaserade.  

Vetskapen om att kliniker rekommenderar olika behandlingsalternativ har exempelvis i 
Skottland resulterat i utformning av ett Best Practice Statement (Hornsby et. al, 2004). 
Detta är ett sätt att standardisera riktlinjer för behandling av hudkomplikationer. Att 
standardisera och utforma riktlinjer för omvårdnaden vid hudkomplikationer är viktigt 
för att alla patienter ska få likvärdig vård. Likvärdig vård för alla patienter är en 
grundläggande rättighet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).   

Resultatet av studien visar att rökning och högt BMI är två faktorer som förvärrar 
komplikationerna och förlänger läkningstiden. Sjuksköterskan bör informera aktuella 
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patienter om detta så att patienten blir medveten om riskerna. Informationen bör 
anpassas till den enskilda patienten och det är sjuksköterskans uppgift att känna av hur 
informationen bör ges, i vilket sammanhang och hur mottaglig patienten är. 
Sjuksköterskan har även i uppgift att ge patienten råd och hjälp angående rökavvänjning 
eller viktminskning. Viktigt för sjuksköterskan att komma ihåg är att övervikt ofta är ett 
känsloladdat ämne. I samtal med patienten bör sjuksköterskan därför ha i åtanke att två 
bidragande orsaker till övervikt är dåligt näringsintag samt inaktivitet och att dessa även 
är faktorer för ökad komplikationsrisk och längre sårläkningstid.   

Stöd och etiska aspekter 
Det etiska tänkandet som ligger till grund för sjuksköterskans profession innebär att 
sjuksköterskan måste respektera patientens val. För en del patienter kan informationen 
om riskerna verka som väckarklocka och patienten slutar röka eller går ner i vikt utan 
problem. För andra patienter kan cancerdiagnosen och behandlingen i sig vara så 
traumatisk att tanken på att sluta röka eller gå ner i vikt är orealistisk. Oavsett hur 
patienten hanterar situationen ska sjuksköterskan vara ett stöd för patienten. Resultatet i 
studien visar även att patienter med stor byst, lymfdränage och patienter som genomgår 
samtidig cellgiftsbehandling löper större risk att utveckla svårare hudkomplikationer. 
Även dessa patienter har rätt till information och kan komma att behöva extra stöd från 
sjuksköterskan. Resultatet i studien visar att även ålder är en faktor som kan ha 
betydelse för uppkomst av hudkomplikation och upplevelse av smärta. Något 
förvånande, med tanke på hudens normala degenerativa process vid åldrande, är att 
yngre (<57 år) patienter drabbas i högre grad av svårare komplikationer och upplever 
starkare smärta än de patienter som är äldre (>57 år).  

Tidiga komplikationer uppkommer relativt fort och patienten är då för det mesta 
fortfarande under behandling. Detta gör att patienten kan få råd och stöd av personalen 
på ett tidigt skede, vilket skapar trygghet. Tryggheten i att kunna rådgöra med 
sjuksköterska skapar underlag för ett gott samarbete mellan patient och sjuksköterska 
och patienten kan på ett lättare sätt ta till sig den information som ges. Sjuksköterskan 
kan få uppfattningen att patienten förstått och tagit till sig den information som givits 
under samtalet. Det är dock viktigt att ha i beaktande att en patient som genomgår 
strålbehandling befinner sig i en situation där tankar och funderingar kring livet 
säkerligen upptar en stor del av patientens tid. För att säkerställa sig om att patienten 
ändå får med sig kunskapen om sin egenvård är det viktigt att komplettera med skriftlig 
information som patienten kan läsa när patienten är redo för att motta informationen i 
helhet. Att patienten får med sig skriftlig information gäller naturligtvis även för sena 
komplikationer.   

För de sena komplikationerna är det viktigt att komma ihåg att dessa kan utvecklas lång 
tid efter strålbehandlingens avslut och att patienten informeras om detta. För att 
patienten ska känna trygghet i sin egenvård efter strålbehandlingen och omställning till 
normalt vardagsliv är det viktigt att ett kontaktnät skapas och att patienten hänvisas till 
en vårdcentral eller liknande för framtida frågor och problem (Wells, 2003). Rose, 
Shrader-Bogen, Korlath, Priem och Larson (1996) visade att en telefonkontakt mellan 
sjuksköterska och patient var välbehövlig efter strålbehandlingens avslut. Flertalet 
patienter var i behov av information och råd för att vårda komplikationer som ej läkt 
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eller nya som uppkommit. En uppföljning efter behandlingen kan också vara viktig för 
patientens välbefinnande då många kan uppleva en känsla av ensamhet och 
övergivenhet (Meegan och Haycocks, 1997).  

Bedömningsinstrument som underlag för kommunikation 
För att kunna bedöma komplikationerna finns flera användbara instrument. RTOG-
skalan som använts i flertalet av de studier som resultatet baserats på är en bra början 
för att avgöra grad av komplikation. RTOG-skalan med sina fyra grader kan tyckas vara 
något begränsad då olika komplikationer kan hamna under samma grad, exempelvis 
ulceration och nekros där en väsentlig gradskillnad kan anses finns. Wells et. al (2004) 
har i sin studie utökat skalan med halvgraderingar vilket resulterat i en bättre 
uppdelning av komplikationerna, särskilt vad gäller de mildare komplikationerna som 
de flesta patienter utvecklar.  

I RTOG-skalan finns även en begränsning vad gäller patientens subjektiva upplevelse. 
Då alla patienter upplever och påverkas på olika sätt av komplikationer är RTOG-skalan 
ej tillräcklig. För att få en bild av hur komplikationen påverkar den enskilda patienten 
krävs en modifierad version av RTOG-skalan eller en kompletterande skala, exempelvis 
VAS-skalan. En modifierad version har använts av Westbury et. al (2000) där patienten 
under varje symtom graderat hur svårt komplikationen upplevts.  I studien av Roy et. al 
(2001) har RTOG-skalan kompletterats med VAS-skalan. I VAS-skalan kommer den 
subjektiva upplevelsen fram och patienten har möjlighet att på ett enkelt sätt ange ett 
värde på hur svårt patienten själv upplever sin komplikation.   

Att använda sig utav olika instrument för bedömning av hudkomplikationer ställer även 
krav på sjuksköterskans dokumentation. Att dokumentation sker tas för givet då detta är 
lagstiftat enligt patientjournallagen (1985:562), men det är viktigt att inte hamna i fällan 
och endast ange instrumentgraden av komplikationen. Naturligtvis måste sjuksköterskan 
som vanligt dokumentera komplikationens utseende, lokalisation, utbredning och så 
vidare. Detta är inte bara viktigt för att kunna följa patientens vårdtid utan även för 
kommunikationen mellan olika vårdgivare. Utförlig dokumentation kan vara ett bra 
underlag för att den information och de råd patienten får är så konsekventa som möjligt 
oberoende av vem på avdelningen patienten talar med.   

Metoddiskussion  
Databassökningen genomfördes i Cinahl, Medline, Scopus och Swemed mellan åren 
1995 – 2006. Sökorden som användes var radiotherapy, radiation injuries, skin care, 
oncologic care, oncologic nursing och radiodermatitis. Dessa sökord gav var för sig 
stora mängder träffar och för att begränsa sökning till det som var mest relevant 
användes sökorden i kombinationer. Sökord som ej användes i kombination var 
oncologic care och radiodermatitis. Oncologic care uteslöts då det ej kunde användas i 
samtliga databaser och oncologic nursing hade samma innebörd och kunde användas i 
samtliga databaser. Radiodermatitis användes ej i kombination då det var en subkategori 
till radiation injuries, vilken användes istället. Kombinationen radiation injuries och 
radiotherapy gav i databaserna Medline och Scopus ett stort antal träffar av medicinsk 
karaktär. Ur dessa två databaser användes endast kombinationer där oncologic nursing 
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eller skin care ingick. I SweMed+ var det endast kombinationen radiation injuries och 
radiotherapy som gav träffar varvid författarna beslöt att utesluta databasen för vidare 
urval.   

Flertalet träffar inom databaserna var dubbelträffar och således uteslöts dubbletter. 
Artiklar som ej hade en relevant titel eller ett relevant abstrakt uteslöts. För att få en så 
objektiv och rättvis bild som möjligt av artiklarna granskades dessa var för sig av 
författarna och därefter diskuterades innehållet i artiklarna. Totalt granskades 42 artiklar 
varav 15 var relevanta för syftet. Resterande 27 artiklar uteslöts, trots relevant titel, då 
de föll under exklusionskriterierna.   

De sökord som använts anser författarna vara rimliga och relevanta då de valda 
artiklarna lyfter fram preventiva och symtomlindrande åtgärder vid hudkomplikationer i 
samband med strålbehandling och även tar upp andra omvårdnadsåtgärder som har 
påverkan på patientens förmåga till egenvård. Att studien baserats på artiklar som alla 
undersökt förekomst av hudkomplikationer vid användning av olika 
behandlingsmetoder kan möjligen ses som något begränsande för resultatet. Författarna 
förväntade sig att ett större spektrum av omvårdnadsåtgärder skulle komma att 
behandlas, framförallt preventiva åtgärder i form av förbättrad nutrition.   

Slutord 
Studien har visat att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i form av stöd och 
information om de val som finns tillgängliga för patienten i egenvården är av stor 
betydelse för patientens trygghet och välbefinnande.  Förhoppningen är att denna studie 
har lyft fram behandlingsformer som kan vara till nytta för sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal som vårdar strålbehandlade patienter. Förhoppningen är också att studien 
visat på andra påverkande faktorer som sjuksköterskan genom sin omvårdnad kan 
minimera och så sätt minska lidande. Mer forskning behövs i framtiden då 
strålbehandlingskomplikationer är till stort obehag för patienten. Framtida forskning bör 
inriktas på att komma fram till en behandlingsplan som i största möjligaste mån 
förebygger uppkomst av hudkomplikationer.  
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Bilaga 1 

Produktinformation  

Geler  

Aloe Vera 
Aloe vera är en fetbladig liljeväxt som delvis påminner om en kaktus. Bladen innehåller 
en geléliknande vätska som har en lång användning som utvärtes medel mot sår, 
brännsår och annan hudirritation (http://www.linnaeus.uu.se/online/fraga/med_4.html). 
Aloe vera har använts i medicinskt syfte för behandling av hudkomplikationer efter 
strålbehandling sedan år 1935 (Olsen et. al, 2001).  Aloe vera gel sägs i det skadade 
området: 

 

minska vasokonstriktion  

 

minska ansamling av leukocyter och plättar 

 

minska mängden död vävnad  

 

öka syresättning och kollagenbildningen   

 

stimulerar till makrofagaktivitet  

Aloe vera har också antiinflammatoriska, antibakteriella, antiartritiska och 
hypoglykemiska verkningsmekanismer (Heggie et. al, 2002).   

RayGel 
RayGel är en vattenbaserad gel som innehåller anthocyanin och glutation. Anthocyanin 
är ett ämne som finns naturligt i röda och lila frukter och grönsaker så som blåbär, blå 
vindruvor och rödkål (Enomoto et. al, 2005). Anthocyanin verkar som en antioxidant 
och har antiinflammatoriska effekter. Glutation är en tripeptid som består av 
aminosyrorna glutaminsyra, cystein och glycin i sin reducerade form skyddar glutation 
cellen från fria radikaler  
(http://0www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=183466&i_word=glutat
ion).   

Puder 
Puder ökar den effektiva hudytan och stimulerar till avdunstning genom att minska fukt, 
maceration, friktion samt lindrar klåda och har en svalkande effekt (Sitton, 1992)  

Azulon puder 
Azulonpuder innehåller extrakt från kamomillblommor. Kamomill anses vara 
sårläkande och ha en antiinflammatorisk effekt och kan därför användas på hud vid 
inflammation och irritation 
(http://www.linnaeus.uu.se/online/lakemedel/kamomill.html).   

Lotion 
Lotion är en blandning av puder och vatten. Då vattnet dunstar från huden  lägger sig 
pudret som en hinna och ger en skyddande och svalkande effekt (Sitton, 1992). 

http://www.linnaeus.uu.se/online/fraga/med_4.html
http://0www.ne.se.biblos.kau.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=183466&i_word=glutat
http://www.linnaeus.uu.se/online/lakemedel/kamomill.html


  
Bepanthol 
Bepanthol lotion innehåller Dexpanthenol som påverkar lipidmetabolism och gör att 
huden kan behålla sin normala status. Det stimulerar reepitelisering och regeneration 
(Röper et. al, 2004).  

Urealotion  
Urea är ett ämne som signifikant ökar hudens vattenbindande kapacitet. Exempel på 
urealotion är Eucerin® 3% (http://www.eucerin.co.uk/product_info/urea.html).   

Kräm 
Krämer är en blandning av olja och vatten, det viss säga en emulsion. Krämer 
absorberas helt in i huden. (Sitton, 1992).   

Bepantenkräm 
Bepantenkräm innehåller samma ämne som Bepanthol lotion, se ovan.  

Biafine  
Biafine är en vattenbaserad kräm som stimulerar läkningsprocessen genom att öka 
makrofagaktiviteten, som i sin tur startar produktionen av granulationsvävnad 
(http://www.biafine.orthoneutrogena.com/).  

Sukralfatkräm 
Sukralfat är ett aluminiumsalt som binder till proteiner i såret och förser såret med en 
barriär mot ytterligare nedbrytning. Sukralfat stimulerar även till cellväxt (Wells, 2003).  

Thêtakräm 
Thêtakräm innehåller tre aktiva substanser: CM Glucan som stimulerar till fagocytos av 
makrofager: Hydroxyprolisilan C minskar hudens sensivitet mot fria radikaler genom att 
omorganisera lipider och kollagenfibrer: Matrixyl stimulerar syntesen av kollagen I, III 
och IV och deltar på så sätt i hudens regenerativa process (Röper et. al, 2004).   

Salva 
Salva är en blandning av vatten i olja. Det finns tre kategorier av salvor, vattenlösliga, 
emulgerbara och vattenavstötande. Salvor kan användas som baser och är effektivare 
smörjmedel än krämer. Salvor ska dock ej användas på vätskande och infekterade 
områden då de är ocklusiva (Sitton, 1992).    

Aquaphor  
Aquaphor är en oljebaserad salva, liknande vaselin, som är effektiv mot torr och 
sprucken hud (http://en.wikipedia.org/wiki/Aquaphor).   

http://www.eucerin.co.uk/product_info/urea.html
http://www.biafine.orthoneutrogena.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Aquaphor


 
Förband  

GM-CSF  
GM-CSF förekommer naturligt i kroppen och bildas som svar på infektion eller 
inflammation. Det påverkar benmärgen till att producera mer av neutrofila granulocyter 
och monocyter (vita blodkroppar)   
(http://www.cancerbackup.org.uk/QAs/TreatmentsQAs/BiologicaltherapiesQAs/related
_faqs/QAs/1139).   

Hydrokolloidalförband 
Huvudprincipen för hydrokolloidala förband är att de suger åt sig fukt från såret, vilket 
tillsammans med materialet bildar en gel-liknande massa över såret. Exempel på 
hydrokolloid förband är Duoderm och Tegasorb (Lindholm, 2003).   

Kristallviolett  
Kristallviolett utvinns ur stenkolstjära. Ämnet har en antiseptisk och antimykotisk 
effekt. Kristallviolett används även för att skilja gram-positiva bakterier från de gram-
negativa genom att färga dem blålila 
(http://www.rci.rutgers.edu/~struwe/gentnet/GentianViolet.htm).   

http://www.cancerbackup.org.uk/QAs/TreatmentsQAs/BiologicaltherapiesQAs/related
http://www.rci.rutgers.edu/~struwe/gentnet/GentianViolet.htm
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Behandlingsplan 
Strålbehandlingen ges i doser som mäts i gray (Gy). Gy är den dos energi som 
absorberas per kilogram vid strålning (1Gy = 1J/kg; 1J = 1kg x m2/s2) (Isaksson, 2002). 
Vid strålbehandling anpassas dosstyrka efter det organ som ska bestrålas. Efter 
kirurgiskt ingrepp för avlägsnande av tumör i bröstet kan det bli aktuellt med 
strålbehandling då eventuella cancerceller kan finnas kvar i operationshålan eller andra 
delar av bröstet. Exempel på en konventionell behandlingsplan är en total dos på 50 Gy 
som ges i 25 fraktioner under fem veckor (SBU, 1996).   

Hud och hårtvätt 
Det finns inget i studien som motsäger att patienten fortsätter sin normala hudtvätt. Att 
tvätta huden kan ha preventiv effekt mot mjuk deskvamation. Rekommendera dock 
patienten att inte använda för hett vatten samt att använda en mild tvål. Patienten bör ej 
heller skrubba huden under tvättning och ej heller då huden torkas.   

Hudvård  

Klåda  
För prevention av klåda visar studien att vattenbaserad kräm är bättre än aloe vera gel. 
Aloe vera gel i kombination med Raygel är bättre än att endast använda aloe vera gel. 
Vid 50 Gy är Bepanthol lotion att föredra framför Thêtakräm.    

Erytem 
Erytem är rodnande hud som är brännande och irriterande, huden kan även vara 
ödematös (D´Haese, Bate, Claes, Boone, Vanvoorden & Efficace, 2005). 
Komplikationen utvecklas inom 4-14 dagar efter första behandlingsdagen och vid doser 
10-30 Gy (Wood, Casey & Trotti, 2006)  

Aloe vera gel ger ett bättre skydd än vattenbaserad kräm och sukralfatkräm mot 
uppkomst av erytem. Urealotion är ett bättre alternativ än Azulonpuder och GM-CSF 
impregnerat förband minskar uppkomsten av svårare erytem.   

Torr deskvamation 
Torr deskvamation är till utseende rodnad hud som är torr, flagnande samt fjällande och 
kan även klia (D`Haese et. al, 2005). Torr deskvamation uppkommer normalt 3-6 
veckor efter behandlingens start och vid doser kring 40 Gy (Wood et. al, 2006).  

Sukralfatkräm och vattenbaserad kräm är bättre än ingen kräm för prevention av torr 
deskvamation. Vid användning av Bepanthol och Thêtakräm förekom ingen torr 
deskvamation (dock baserat på litet antal deltagare). Vattenbaserad kräm är signifikant 
bättre än aloe vera gel för behandling av torr deskvamation.    



 
Mjuk deskvamation 
Torr deskvamation kan utvecklas till mjuk deskvamation som är en mer smärtsamt då 
komplikationen gått ner i dermis (D`Haese et. al, 2005). Denna komplikation 
uppkommer då stråldoserna når 40-50 Gy (Wood et. al, 2006)  

Vid användning av Bepanthol och Thêtakräm förekom ingen mjuk deskvamation sågs 
(dock baserat på litet antal deltagare). Urealotion är att föredra framför användning av 
puder. För läkning av mjuka deskvamerande komplikationer är GM-CSF signifikant 
bättre. Mellan de andra krämerna och förbanden finns ingen skillnad.   

Ulceration 
Det är väldig sällan som denna komplikation utvecklas då tekniken förbättrats (D`Haese 
et. al, 2005). Detta syns tydligt i resultatet då få fall av ulceration förekom i de artiklar 
resultatet baserats på.   

Användning av GM-CSF har en signifikant preventiv effekt mot ulceration.    

Det finns inget enskilt medel som är bra mot alla komplikationer. Patient och 
sjuksköterska måste tillsammans avgöra vilken behandlingsmetod som är bäst för den 
enskilda patienten. 
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Författare Syfte Metod Resultat 
Enomoto, T.M., 
Johnson, T., Peterson, 
N., Homer, L., Walts, 
D. & Johnson, N. 
(2005) 

Att undersöka effekten av 
kombinationen glutation och 
antocyanin (RayGel) som ett 
hudvårdsalternativ vid 
strålbehandling mot bröstcancer 

Kvantitativ, experimentell, randomiserad kontrollerad. 
Efter bortfall av två patienter var deltagarantalet 30 
patienter (n=15 i experimentgrupp, n=15 i 
kontrollgrupp). Båda grupper instruerades att använda 
aloe vera gel och vitamin E efter behandling och därefter 
antingen RayGel eller placebo. Fotodokumentation och 
observation av hud var 14:e dag. Modifierad version av 
RTOG-skala för komplikationsgrad.  

Experimentgruppen hade ett lägre medelvärde av 
hudkomplikation (93,7%) än kontrollgruppen 
(123,3%). Resultatet visade att RayGel var ett 
bättre alternativ för prevention av 
hudkomplikationer än standardbehandlingen. 

Fisher, J., Scott, C., 
Stevens, R., Marconi, 
B., Champion, L., 
Freedman, G.M., 
Asrari, F., Pilepich, 
M.V., Gagnon, J.D.& 
Wong, G. (2000) 

Avgöra om Biafine var effektivare 
än Best Supportive Care (BSC) vad 
gäller förebyggande eller 
minskande av radiodermatitis hos 
kvinnor med bröstcancer. 

Kvantitativ, experimentell. Ranomiserad. 
RTOG-skala, ONS-skala, Spitzers frågeformulär om 
livskvalitet. Wilcoxon- Mann-Whitney test. 172 deltagare 
efter ett bortfall av 13 deltagare. Deltagarna instruerades 
att börja använda sin behandlingsmetod från första 
stråltillfället och till 2 veckor efter behandlingens avslut. 
Appliceringen skedde 3ggr/dag. 

Inga signifikanta skillnader hittades mellan 
Biafine och BSC. Faktorer så som bröststorlek 
och rökning påverkade läkningstiden. Biafine var 
något bättre för deltagare med större bröststorlek 
och BSC för rökande deltagare. 

Heggie, S., Bryant, 
G.P., Tripcony, L., 
Keller, J., Rose, P., 
Glendenning, M. & 
Heath, J. (2002) 

Jämföra effekten av aloe vera gel 
på biverkningar av strålbehandling 
med vattenbaserad kräm samt att 
utvärdera effekten av andra 
faktorer så som bröststorlek, 
rökning och lymfdränage. 

Kvantitativ, experimentell, double blinded, randomiserad. 
Efter bortfall av 17 patienter var deltagarantalet 208 
(Aloe veragrupp=107, vattenbaseradkrämgrupp=101) 
Båda grupperna började applicera sin behandling på 
första behandlingsdagen och därefter 3ggr/dag varje dag 
t.o.m. två veckor efter behandlingens avslut. Morbidity 
Rating Scale. Kaplan Meiers metod, log rank test, chi-
square test och Kruskall-Wallis test för statistiska 
analyser.  

Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de 
olika grupperna gällande klåda, erytem, mjuk 
deskvamation och smärta. Vid torr deskvamation 
sågs ett signifikant bättre resultat vid användning 
av aloe vera. Andra påverkande faktorer var ålder, 
lymfdränage, cellgiftsbehandling, rökning 

Kouvaris, J.R., 
Kouloulias, V.E., 
Plataniotis, G.A., 
Balafouta, E.J. & 
Vlahos, L.J. (2001) 

Att utvärdera effekten av 
granulocyt-makrofag koloni 
stimulerande faktor (GM-CSF) 
impregnerat bandage tillsammans 
med steroid kräm vad gäller 
prevention och läkande av 
radiodermatitis efter 
strålbehandling jämfört med bara 
steroidkräm.  

Kvantitativ, experimentell. 61 deltog i studien, inget 
bortfall rapporterades. Grupp A (n=37) behandlades med 
steroidkräm, grupp B (n=24) behandlades med 
steroidkräm och GM-CSF två gånger per dag. 
RTOG-skala för mätning av grad av hudkomplikation, 
SOMA för smärtgrad. MANOVA, Chi- square test, 
Mann-Whitney U test för statistiska analyser (SPSS 
version 6.0).  

GM-CSF  impregnerat bandage minskade 
hudreaktioner då endast tre patienter i 
experimentgruppen fick grad III komplikationer. 
GM-CSF hade en skyddande och stimulerande 
effekt på läkning av det skadade området. 
Behandlingstiden i experimentgruppen var 
kortare då behandlingen inte behövde avbrytas i 
lika hög grad. Smärtfrihet uppnåddes i ett tidigare 
skede i experimentgruppen.  
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   Författare Syfte Metod Resultat 
Mak, S.S., 
Malassiotis, A., 
Wan, W., Lee, I. & 
Chan, E. (2000) 

Jämföra effektiviteten av 
gentianviolett med 
hydrokolloidförband vad gäller tid 
till sårläkning vid mjuka 
deskvamerande sår samt att 
undersöka patienters tillfredsställdhet 
med de två olika behandlingstyperna. 

Kvantitativ, experimentell, prospektiv randomiserad 
kontrollerad studie. Efter bortfall av 3 patienter var 
deltagarantalet 39 personer. Deltagarna delades in i 
två grupper 21 i experimentgruppen där hydrokolloid 
förband användes. I kontrollgruppen var de 18 
deltagare som använde kristallviolett. 
R-ANOVA, R-ANCOVA,  
t test, chi-square test, Fishers exact test, ANOVA  

Inga signifikanta skillnader fanns mellan de två 
grupperna vad gäller läkningstid I experimentgrupp 
(hydrokolloid) ökade såret i storlek upptill fjärde 
mättillfället för att sedan snabbt minska. I 
kontrollgruppen (gentianviolett) minskade 
sårstorleken successivt och såret läkte fortare än i 
experimentgruppen. Patienter i experimentgruppen 
upplevde starkare smärta och smärta under något 
längre tid än patienter i kontrollgruppen. Deltagare i 
experimentgruppen var mer tillfreds och nöjda med 
sin behandlingsform än deltagare i kontrollgruppen 
vad gällde komfort och estetiskt utseende.    

Mak, S.S., Zee, 
C.Y., Molassiotis, 
A., Chan, S.J., 
Leung, S.F., Mo, 
K.F. & Johnson, P.J. 
(2005) 

Att jämföra effektiviteten av 
gentianviolett och icke-fastnande 
absorberande förband vid läkande av 
mjuka deskvamerande 
hudkomplikationer efter 
strålbehandling mot nasofaryngeal 
cancer. 

Kvantitativ, experimentell, RCT-studie. Efter bortfall 
av 15 patienter uppgick deltagarantalet till 146 
patienter. Det var först när mjuk deskvamation 
uppkom som studien började. 76 använde icke-
adhesivt förband och 70 använde kristallviolett. 
Digital fotodokumentation och elektroniskt ritprogram 
(FSA Advanced Measurement System) användes för 
mätning av sår. Wong/Baker Faces Rating skala 
användes för smärtgrad, sår observerades för symtom 
på infektion. Profile of Mood States (POMS) och 
Likert-skala. Cox regressionsanalys, log-rank test, 
Wilcoxon rank summa test, chi-square test för 
statistiska analyser.  

Inga signifikanta skillnader fanns mellan de två 
grupperna vad gäller sårläkningstid, störningar i 
humör, sömn, social interaktion, utseende och 
nackens rörlighet.  

Meegan, M.A. & 
Haycocks, T.R. 
(1997) 

Att undersöka effekten av hudtvätt 
med vatten jämfört med fortsatt 
normal hudvårdsrutin. 

Kvantitativ, experimentell. 
Deltagarantal 156 patienter, bortfall redovisas ej. En 
grupp tvättade huden med vatten, andra gruppen 
fortsatte med sin normal hudvårdrutin. 
T-test för statistisk analys, Frågeformulär, 
Bedömningsformulär för hudreaktioner, subjektiv 
skala 0-10 för bedömning av obehag och påverkan på 
normal aktivitet. Skala 0-3 för användning av 
analgetika. 

Resultatet visar att ingen skillnad mellan de båda 
alternativen kunde urskiljas. 
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Författare Syfte Metod Resultat 
Momm, F., 
Weißenberger, C., 
Bartelt, S. & Henke, M. 
(2003)  

Utvärdera effekten av 
fuktighetsbevarande  
hudvård jämfört med 
torr hudvårdsbehandling 

Kvantitativ, experiementell studie med randomiserat 
urval. Deltagarantal 88 patienter. Lotion n=63, puder 
n=25. Båda behandlingsformerna påbörjades första 
strålningsdagen och användes 2ggr/dag. 
RTOG-CTC skala användes för mätning av 
hudkomplikationsgrad. 
Inget bortfall rapporterades.   

Resultatet visar att komplikationer av grad I och II 
uppkommer vid högre strålningsdoser vid 
fuktighetsbevarande terapi jämfört med 
torrbehandling. Färre fall av grad III 
komplikationer vid användning av lotion. 

Olsen, D.L., Raub Jr, 
W., Bradley, C., 
Johnson, M., Macias, 
JL., Love, V. & 
Markoe, A. (2001) 

Utvärdera effekten av aloe vera i 
kombination med mild tvål som 
prevention eller fördröjning för 
uppkomst av hudförändringar i 
samband med strålning. 

Kvantitativ, experimentell, randomiserad studie  
RTOG-skala. Kaplan och Meiers produkt gräns 
metod, log-rank test, Chi-square test och t test. Efter 
bortfall av tre patienter var deltagarantalet 70. 

Vid lägre doser sågs ingen skillnad, vid högre doser 
verkar aloe vera ha en skyddande effekt då 
uppkomst av komplikationer fördröjdes.   

Roy, I., Fortin, A. & 
Larochelle, M. (2001) 

Utvärdera effekten av att tvätta 
huden med tvål och vatten i 
samband med strålbehandling mot 
bröstcancer och dess inverkan på 
grad av akuta hudreaktioner.  

Kvantitativ, experimentell, prospektiv och 
randomiserad studie. Deltagarantal efter bortfall av 
en person var 99 patienter. Ena gruppen (n=50) 
tvättade huden i strålningsområdet med mild tvål och 
vatten, andra gruppen (n=49) tvättade ej området. 
RTOG-skala för hudskador, vilka observerades före 
behandlingsstart och därefter varje vecka under 
behandling samt en månad efter behandlingens 
avslut. VAS-skala för subjektiv bedömning av 
smärta, klåda, ”brännande” känsla, Chi-square test, 
P<0,05 och Statistica Software för statistiska 
analyser. 

Ej tvätt: grad 0=2%, grad 1=41%, grad 2=57%, 
grad 3 & 4=0% 
Tvätt: grad 0=0%, grad 1=64%, grad 2=34%, grad 
3=2%, grad 4=0%. 
Mjuk deskvamation fanns i signifikant högre grad i 
kontrollgruppen. Inga andra signifikanta skillnader 
hittades vad gäller hudtvätt.  
Faktorer som verkar ha signifikant inverkan är 
patientens vikt, samtidig cellgiftsbehandling och 
”hot spots” på dosimetri. 

Röper, B., Kaisig, D., 
Auer, F., Mergen, E. & 
Molls, M. (2003) 

Utvärdera effekten av Thêta-kräm 
jämfört med Bephantol-lotion för 
förebyggande av hudkomplikationer 

Kvantitativ, experimentell, randomiserad och 
kontrollerad. Deltagarantal var tjugo. Bortfall har ej 
rapporterats. Båda behandlingsalternativen 
påbörjades en vecka innan strålningsterapins början 
och smörjdes in 2ggr/dag.  RTOG-skala, 
fotodokumentation, VAS-skala (0-10) för 
rekommendation av given behandlingstyp och 
hudmarkeringars hållfasthet.  Mann-Whitney test, 
Pearsons korrelations koefficient.   

Inga signifikanta skillnader hittades mellan de båda 
grupperna. Lätt klåda samt sporadiska 
hudförändringar sågs mer frekvent vid användning 
av Thêta-kräm. 
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Författare Syfte Metod Resultat 
Schreck, U., Paulsen, F., 
Bamberg, M. & Budach, 
W. (2002) 

Avgöra om deltagarna kände någon skillnad 
mellan de olika behandlingstyperna, om 
någon skillnad av akuta reaktioner i 
behandlingsområdet kunde ses och huruvida 
en av behandlingstyperna kunde förbygga 
uppkomst eller minska utveckling av mjuk 
deskvamation. 

Kvantitativ, experimentell. Deltagarantal 12, 
inget bortfall rapporterades. Ena sidan av 
nacken smörjdes med kräm och andra sidan 
behandlades med puder. Veckovis bedömning, 
fotodokumentation och en modifierad RTOG-
skala. Frågeformulär med fyra svarsalternativ 
gällande symtom som klåda, smärta etc. Inga 
statiska analyser används då deltagarantalet 
var lågt. Resultatet presenteras deskriptivt. 

Ingen relevant skillnad, varken subjektiv eller 
objektiv, fanns mellan de två grupperna. 

Trahern, M., Watkins, E. 
& Halliman D. (2002) 

Utvärdera huruvida vattenbaserad kräm är 
effektivare jämfört med babypuder vad gäller 
minimisering av hudreaktioner efter 
strålbehandling. 

Kvantitativ, icke-randomiserad observerad 
kontrollerad studie. Efter bortfall av fem 
patienter var deltagarantalet 25. 
Observationerna utfördes av samma två 
forskningsassistenter under samma 
ljusförhållanden. Jämförelse mellan höger och 
vänster sida av nacken gällande erythem, torr 
och mjuk deskvamation, smärta och irritation 
samt patientpreferens genom deskriptiv 
statistik. Icke-parametrisk Wilcox rank sum 
test och  McNemaras test för statistiska 
analyser. 

Erythem: Ingen signifikant skillnad 
Torr deskvamation: Vattenbaserad kräm 
effektivare (p=0,0077). 
Mjuk deskvamation: Babypuder effektivare 
(p= 0,0077). 
Irritation och smärta: Vattenbaserad kräm 
orsakade mer irritation. Smärta orsakades ej av 
någondera produkt. 
Patientpreferens: Fler patienter tyckte att 
behandling med vattenbaserad kräm var bättre 
både under och efter behandling än behandling 
med babypuder. 

Wells, M., Macmillan, 
M., Raab, G., MacBride, 
S., Bell, N., MacKinnon, 
K., MacDougall, H., 
Samuel, L. & Munro, A. 
(2004) 

Undersöka effekten av vattenbaserad kräm, 
sukralfatkräm och ingen kräm på uppkomst 
och obehag av hudreaktioner vid 
strålbehandling mot bröst, huvud/nacke och 
rektum.    

Kvantitativ, experimentell RCT-studie. Efter 
bortfall av 9 patienter var deltagarantalet 357. 
Tre grupper, vattenbaserad kräm (n=117), 
sukralfatkräm (n=120) och ingen kräm 
(n=120). Insmörjning med krämer 2ggr/dag 
från första behadnlingsdagen.   Modifierad 
version av RTOG-skala. Spektrometri, 
patientdagbok och frågeformulär DLQ1 
(dermatologiskt livkvalitetindex). Två 
forskningsassistenter ansvarade för 
datainsamling, vilken skedde veckovis och 
t.o.m två veckor efter behandlingsavslut.  
Variansanalys och log-rank test , SAS version 
8.2 för statistiska analyser.  

Inga signifikanta skillnader hittades. Däremot 
uppdagades att patienter med högt BMI, rökare 
och patienter som samtidigt behandlades med 
cellgifter fick mer hudreaktioner än andra. 
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Författare Syfte Metod Resultat 
Westbury, C., 
Hines, F., Hawkes, 
E., Ashley, S & 
Brada, M. (2000)  

Avgöra om normal hårvårdsrutin 
påverkar grad och förlopp av akuta 
hudkomplikationer samt i vilken grad 
råd om ändrade hårvårdsrutiner skapar 
obehag och lidande för patienten.  

Kvantitativ, experimentell, randomiserad och prospektiv 
studie. Deltagarantalet var 107 efter bortfall av två deltagare. 
Normal hårtvätt (n=55), ingen hårtvätt (n=52).En modifierad 
RTOG-skala, dagbok för notering av hårtvätt inklusive 
frågeformulär för gradering av obehag vid ändrade 
hårvårdsrutiner. Chi-square, Fisher’s exact test, Mann-
Whitney non-parametric test och t-test 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
de båda grupperna gällande 
hudkomplikationer. De som råddes att inte 
tvätta håret upplevde mer stress och 
obehag. Kvinnor upplevde detta i högre 
grad än män.  

   


