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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Cytostatikabehandling används vid många cancerdiagnoser och kan ge 

omfattande biverkningar då hela kroppen påverkas. Lukt- och smakförändringar är ett 

problem i samband med behandling och beskrivs ha en koppling till bland annat påverkad 

aptit och försämrad livskvalitet.   

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera de eventuella lukt- och 

smakförändringar som kan uppstå i samband med cytostatikabehandling samt undersöka på 

vilka sätt individens aptit kan påverkas till följd av detta. Vidare syftade studien till att 

undersöka hur utbrett detta problem är. 

Metod: Forskningsdesignen var en deskriptiv litteraturstudie. Genom databaserna PubMed 

och Cinahl valdes 13 kvantitativa originalartiklar ut för att sedan kvalitetsgranskas. En 

resultatanalys genomfördes och därefter sammanställdes en syntes.  

Resultat: Hos majoriteten av individer med cancersjukdom förekom lukt- och 

smakförändringar under cytostatikabehandling. Det resulterade i sin tur i en negativ påverkan 

på aptiten med konsekvenser såsom ofrivillig viktnedgång och försämrad livskvalitet. De 

vanligaste luktförändringarna som identifierades var ökad känslighet mot bland annat 

matlagningslukt och kroppslukter. Gällande smakförändringar påverkades grundsmakerna 

sött, salt, surt och beskt, varav flest individer upplevde förändringar i sött och salt. Dock var 

det surt och beskt som genererade mest negativa konsekvenser för individen. Fler kvinnor än 

män var utsatta för dessa aptitrelaterade problem.  

Slutsats: Studien fann att lukt- och smakförändringar var ett utbrett problem hos individer 

under cytostatikabehandling. Påverkan på den olfaktoriska respektive gustatoriska funktionen 

innebar för många en nedsatt aptit med följder som exempelvis förändrade matpreferenser, 

svårigheter i det sociala livet samt ofrivillig viktnedgång vilket ledde till en ökad morbiditet 

och försämrad livskvalitet.  

 

Nyckelord: Cancer, cytostatikabehandling, aptit, lukt, smak.  

  



ABSTRACT 

 

Background: Chemotherapy is used in many cancer diagnoses and can cause extensive side 

effects since the entire body is affected. Smell and taste changes are a problem due to 

treatment and are described to have a connection to loss of appetite and affected quality of 

life.   

Aim: To identify the potential smell and taste changes that may occur in relation to 

chemotherapy and how the appetite can be affected as a result. Furthermore, the study aimed 

to investigate how wide this problem is.  

Method: The design for this study was a descriptive literature study. Searches were made in 

the PubMed and Cinahl databases and 13 quantitative original articles were selected for 

quality check. An analysis of the result was made and a synthesis was designed.   

Results: Smell and taste changes occurred in the majority of individuals with cancer during 

chemotherapy. This resulted in a negative impact on the appetite with consequences like 

unintentional weight loss and a decreased quality of life. The most common smell changes 

were identified as increased sensitivity for the smell from cooking and body odors. The 

flavors that were affected due to taste changes were sweet, salt, sour and bitter and most 

individuals experienced changes in the sweet and salty taste. However, the sour and bitter 

flavors generated the most negative consequences. More women than men suffered from 

these appetite related problems.  

Conclusions: This study identified smell and taste changes to be a wide problem in 

individuals receiving chemotherapy. Impact on the olfactory and gustatory function meant a 

decreased appetite for many individuals. This led to consequences such as changes in food 

preferences, difficulties in social life and an unintentional weight loss which caused an 

increased morbidity and affected quality of life.  

 

Keywords: Cancer, chemotherapy, appetite, smell, taste.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Cytostatikabehandling 

Cancer är en välkänd och känslomässigt laddad sjukdom i samhället som de flesta människor 

har någon relation till. År 2016 diagnostiserades över 60 000 personer i Sverige med någon 

form av malign tumör (Socialstyrelsen, 2017a). Det är inte en sjukdom (Hassan & Hassan, 

2003), utan ett samlingsnamn för flertalet elakartade tumörer. Kroppens balans rubbas när det 

kommer till den normala celldelningen vilket ger upphov till en ohämmad delning. Med tiden 

leder det till att en cellmassa bildas, en primärtumör, som antingen blir malign eller benign 

(Hassan & Hassan, 2003). 

 

Det finns flera olika behandlingar för cancersjukdomar (Hassan & Hassan, 2003) såsom 

strålbehandling, kirurgisk behandling eller cytostatikabehandling. Behandlingarna kan även 

kombineras. Beroende på var tumören sitter, vilken typ den är av samt om den spridit sig till 

andra delar av kroppen väljs relevant behandling. Cytostatika, det vill säga cellgifter, verkar 

genom att hämma celldelningen vilket leder till celldöd då cellen hindras från att förnyas 

(Hassan & Hassan, 2003). Antingen kombineras flera olika cytostatikapreparat i en så kallad 

cytostatikakur eller så ges ett cytostatikum (Lorentsen & Grov, 2011). Cytostatika kan ges i 

både kurativt och palliativt syfte (Hassan & Hassan, 2003) samt som en tilläggsbehandling. 

Olika cytostatikapreparat skiljer sig mycket från varandra både gällande verkningsmekanism, 

kemisk uppbyggnad och biverkningar. Dessa biverkningar är ofta omfattande samt ger 

negativa konsekvenser för individens livskvalitet då behandlingen påverkar hela kroppen och 

således även angriper friska celler. De celler som tar mest skada är de med snabb 

delningshastighet såsom slemhinnor (Hassan & Hassan, 2003). Det finns studier som menar 

att de preparat som är mest förknippade med smakförändringar är cisplatin, karboplatin, 

cyklofosfamid, doxorubicin, fluorouracil och metotrexat (Strasser et al., 2008; Wickham et 

al., 1999). 

 

1.2 Påverkan på aptit i samband med cancersjukdom 

Med begreppet aptit menas lusten att äta och när den känslan försvinner uppstår aptitlöshet 

vars medicinska term är anorexi (Tisdale, 2009). Aptitlöshet har sin grund (Lorentsen & 

Grov, 2011) i ett flertal olika orsaker. Exempelvis kan aptiten påverkas av både sjukdomen i 

sig eller behandlingen, bland annat på grund av illamående eller känsliga slemhinnor 

(Lorentsen & Grov, 2011). En patogenetisk orsak till aptitlöshet är att tidig mättnadskänsla 
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uppstår till följd av förändringar i centrala och perifera neurohormonella signaler som styr 

aptit och mättnad (Perboni & Inui, 2006). Enligt en studie av Wagland et al. (2016) uppgav 

medverkande individer att de främsta problemen relaterat till cytostatikabehandling är 

trötthet/fatigue samt lukt- och smakförändringar. Trötthet som är den övergripande mest 

vanliga biverkningen påverkar indirekt aptiten då individen ej finner ork till att äta (Wagland 

et al., 2016). Munhålan är en av de mest angripna platserna gällande cytostatikarelaterade 

komplikationer med orala besvär såsom mukosit, candidiasis samt, som nämndes ovan, 

smakförändringar (Mosel, Bauer, Lynch & Hwang, 2011).  

 

Illamående som också det är en vanlig biverkning till cytostatikabehandling (Nordenskjöld, 

2008), lindras ofta med kortison på grund av dess antiemetiska effekt. Kortison tillhör 

läkemedelsgruppen glukokortikoider och är ett antiinflammatoriskt läkemedel som verkar 

genom att minska vätskeutsöndring och hämma ansamling av inflammatoriska celler. En 

biverkning är, till skillnad från cytostatika, viktuppgång på grund av fettomfördelning 

relaterat till metabola effekter. Vidare får en del individer en ökad aptit under 

cytostatikabehandling vilket kan bero på kortisonbehandlingen (Nordenskjöld, 2008). Alla 

ovan nämnda faktorer kan påverka aptiten och leda till svårigheter med mat- och 

dryckesintag. Detta ger i sin tur konsekvenser som viktnedgång alternativt viktuppgång, 

utdraget sjukdomsförlopp samt minskat välbefinnande (Lorentsen & Grov, 2011). 

 

1.3 Lukt och smak i samband med cancersjukdom 

1.3.1 Vad är lukt? 

Lukten, det vill säga den olfaktoriska funktionen, är en komplicerad molekylär 

sammansättning (Hasin-Brumshtein, Lancet & Olender, 2009) som har förmågan att 

framkalla rätt luktämne. Det görs genom att olika sensoriska neuroner som är utrustade med 

olfaktoriska receptorproteiner fångar upp luktämnena. Karakteristiskt för luktsinnet är att det 

kan upptäcka och urskilja tusentals olika lukter. Elektriska impulser överförs till synaptiska 

komplex på luktloben i hjärnan. Luktsinnet innefattar därmed en rad olika processer som 

hjälper till att omvandla molekylär information om ett luktämne till en luktsensation (Hasin-

Brumshtein et al., 2009). För att avgöra den totala luktfunktionen (Hummel, Sekinger, Wolf, 

Pauli & Kobal, 1997) kan luktidentifiering, luktdiskriminering och lukttröskelvärde mätas. 

Luktidentifiering innebär att en eller flera förbestämda lukter ska kunna urskiljas bland en 

större samling lukter. Luktdiskriminering innebär att en annorlunda lukt ska kunna särskiljas 
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från två andra lika lukter. Slutligen innebär lukttröskelvärdet den koncentration av ett 

luktämne som krävs för att lukten ska uppfattas (Hummel et al., 1997).  

 

1.3.2 Vad är smak? 

Smaken, det vill säga den gustatoriska funktionen, kännetecknas av multicellulära smaklökar 

(Barlow, 2015) som främst förekommer på tungan och som skickar signaler med 

grundsmakerna sött, salt, surt, beskt och umami. Detta genom att omvandla smakstimuli till 

elektrokemiska signaler som sänds vidare till sensoriska nerver. Dessa smakreceptorceller har 

funktionella likheter med neuroner, men som epitelceller förnyas de fort och kontinuerligt. 

Således upplever människan sitt smaksinne som relativt stabilt över tid fastän de sensoriska 

cellerna ständigt omsätts. För individer under cytostatikabehandling blir denna process mer 

märkbar än vid friskt tillstånd (Barlow, 2015). Detta då cytostatikapreparat främst angriper 

celler med snabb delningshastighet vilket således inkluderar munslemhinnan och smaklökarna 

(Hassan & Hassan, 2003). Det leder till att olika dysfunktioner gällande smaken kan uppstå 

som en konsekvens till cancerbehandlingen (Barlow, 2015). En dysfunktion som kan uppstå 

är dysgeusi, vilket innebär att smakuppfattningen förändras (Medicinsk ordbok, i.d.). 

 

1.3.3 Lukt- och smakförändringar 

Självrapporterade smakförändringar förekommer hos individer med cancersjukdom och 

tidigare studier har visat att över hälften av alla individer under cytostatikabehandling 

utvecklar smakförändringar (Gamper et al., 2012). Lukt- och smakförändringar i samband 

med cytostatikabehandling beskrivs ha en koppling till flera olika aptitrelaterade problem 

(Gamper et al., 2012; Hong et al., 2009; Spotten et al., 2017). En studie av Boltong, Keast & 

Aranda (2012) menar dock att det inte är helt självklart om självrapporteringarna avser 

förändringar i själva smaksinnet eller om det gäller förändringar i upplevelsen av de olika 

smakerna eller förändringar i lustkänslan kring att äta. Upplevelsen av de fem grundsmakerna 

är komplex och påverkas av både fysiska egenskaper såsom temperatur och av kognitiv 

tolkning. Lustkänslan kring att äta är en egen del gällande aptiten. Den syftar till den 

psykologiska beslutsamheten gällande individens lust till ätande. En minskad lustkänsla under 

cytostatikabehandling kan generera både känslomässiga, sociala och fysiska konsekvenser. 

Boltong och medarbetare (2012) menar vidare att i samband med cytostatikabehandling är det 

oftast förändringar i smaksinnet och upplevelsen av smaken i sig som beskrivs, när 

förändringarna även skulle kunna vara relaterade till luktsinnet och lustkänslan kring att äta. 
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Rubbningar i den olfaktoriska och gustatoriska funktionen påverkar vardagslivet och det har 

rapporterats att individer med luktförändringar besväras av minskad aptit, humörförändringar, 

lukten av bränd mat och matlagning samt av minskad perception av sin egen kroppslukt 

(Temmel et al., 2002). Individer rapporterar även att metallisk smak förekommer under 

behandling (Ijpma, Renken, Ter Horst & Reyners, 2015). Nedsatt olfaktorisk och gustatorisk 

funktion (Temmel et al., 2002) kan leda till viktminskning och undernäring. Det i sin tur 

associeras med långvarig morbiditet och minskad respons på behandling hos individer med 

cancersjukdom (Temmel et al., 2002). 

 

1.4 Livskvalitet 

En cancerdiagnos (Lorentsen & Grov, 2011) innebär för många lidande, rädsla och smärta 

samt flertalet påfrestande perioder både psykiskt och fysiskt. Dessa ting har ett nära samspel 

med varandra och känslor av meningslöshet kan uppstå och välbefinnandet försämras 

(Lorentsen & Grov, 2011). Lukt- och smakförändringar som uppkommer till följd av 

cytostatikabehandling påverkar livskvaliteten direkt men även indirekt via aptitförändring 

(Boltong et al., 2012). Livskvaliteten har således en nära koppling till individens 

välbefinnande, som i sin tur både påverkar och påverkas av aptiten. En studie visar att 

individer med cancersjukdom är motiverade till att äta för deras fysiska hälsas skull 

(Bernhardson, Olson, Baracos & Wismer, 2012). Samma studie lyfter även fram att lukt- och 

smakförändringar inte kan skiljas från upplevelsen av att äta. Det går inte att förutspå hur 

maten kommer upplevas och individer kan reagera starkt på smaken redan vid första tuggan. 

Vid sådana tillfällen kan det bli omöjligt att svälja maten och att i sociala sammanhang tacka 

nej till bjuden mat kan bli oundvikligt. I sådana fall kan känslor av dåligt samvete uppstå och 

såldes vara psykiskt påfrestande (Bernhardson et al., 2012). 

 

1.5 Omvårdnadsperspektiv 

En viktig arbetsuppgift som sjuksköterskor har är att bistå patienter med information. I en 

studie av Bernhardson, Tishelman & Rutqvist (2007) framgår det av individer som genomgått 

cytostatikabehandling att de blivit informerade om eventuella lukt- och smakförändringar, 

men att informationen var svårförståelig. En annan studie visar på att både individer med 

cancersjukdom och deras närstående känner oro för att den sjuka ska gå ner i vikt och få 

förändrade matvanor (Hopkinson, Wright, McDonald & Corner, 2006). Tidigare nämnd 

studie av Bernhardson och medarbetare (2012) som talar om individens motivation till att äta 
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menar på att motivationen delvis kommer från vetskapen om att deras fysiska hälsa samt 

behandlingsresultat kan gynnas av mat. Vid oklarheter om vad som är bra eller dåligt att äta 

under sjukdomen och behandlingen kan skuldkänslor uppstå när produkter som tros vara 

mindre gynnsamma intas. Detta kan indikera att individen och närstående är mottagliga för 

information och motiverade till att följa förebyggande åtgärder (Bernhardson et al., 2012). 

 

1.6 Samhällsperspektiv 

Som tidigare nämnt diagnostiserades år 2016 över 60 000 personer med någon form av 

malign tumör (Socialstyrelsen, 2017a). Därmed är det många individer som får gå igenom 

komplicerade behandlingar vilka, som nämnts tidigare, innebär biverkningar med exempelvis 

försämrad livskvalitet som följd. I en annan rapport från Socialstyrelsen (2011) lyfts 

korrelationen mellan sjukdomsrelaterad undernäring, försämrad sjukdomsprognos, nedsatt 

livskvalitet och förlängda vårdtider fram. Ett nedsatt nutritionsstatus med aptitlöshet och 

ofrivillig viktnedgång har ett stort negativt samband med ökad morbiditet och mortalitet. Vid 

lågt BMI är risken för komplikationer såsom infektioner eller dylikt större än vid 

rekommenderat BMI (Socialstyrelsen, 2011). Det kan resultera i bland annat längre vårdtider 

som i sin tur leder till, förutom lidande för individen, en ökad kostnad för samhället. 

 

1.7 Teoretisk referensram 

Patricia Benners (1993) omvårdnadsteori beskriver olika kompetensnivåer vilka hon 

identifierar som novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. De olika 

nivåerna skildrar den typ och mängd kunskap samt erfarenhet som sjuksköterskor besitter 

under sin karriär. En nyutexaminerad sjuksköterska befinner sig naturligt på en lägre 

kompetensnivå såsom novis följt av avancerad nybörjare. Således har den nya sjuksköterskan 

inte hunnit utveckla en lika skarp klinisk blick som en sjuksköterska med mer erfarenhet har. 

Den mer erfarna befinner sig på en högre kompetensnivå såsom skicklig eller expert. För att 

uppnå en högre nivå krävs dock både praktisk yrkeserfarenhet men även en kontinuerligt 

uppdaterad kunskap om ny forskning och aktuella riktlinjer. Tydliga riktlinjer underlättar för 

sjuksköterskans kompetensutveckling. En bred kompetens krävs då sjuksköterskans 

omvårdnadsområden bland annat utgörs av undervisning och vägledning för vårdtagare, 

upptäckt och övervakning av förändringar samt av att säkerställa kvalitet i praktiskt 

omvårdnadsarbete (Benner, 1993). Benner (1984) menar att sjuksköterskor med 

expertkompetens arbetar förebyggande och bättre kan förutse vilka svårigheter som kan 
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komma att uppstå så att de kan vara förberedda med möjliga åtgärder. Hon påpekar dock 

(Benner, 1993) att även en erfaren sjuksköterska med en hög kompetensnivå ibland kan återgå 

till en lägre nivå i kompetensstegen. Exempelvis kan en sjuksköterska som arbetat en lång tid 

inom samma område och uppnått en expertnivå gå tillbaka till nybörjarnivå vid byte av 

arbetsplats till ett nytt område där klinisk erfarenhet saknas. Således finns kunskapsskillnader 

även inom de olika kompetensnivåerna (Benner, 1993).  

 

1.8 Problemformulering 

Förmågan till att inta mat och dryck har ett samband med individens aptit. En vanlig 

konsekvens till cytostatikabehandling är försämrad aptit som leder till ett nedsatt matintag 

som i sin tur försvårar möjligheten till att bibehålla ett gott nutritionsstatus. Detta ökar risken 

för bland annat ofrivillig viktminskning med nedsatt välbefinnande och försämrad livskvalitet 

som följd. En av orsakerna till nedsatt aptit hos individer med cancersjukdom är lukt- och 

smakförändringar som en biverkning av behandlingen. En ökad kunskap behövs för vilka 

eventuella lukt- och smakförändringar som kan uppstå i samband med cytostatikabehandling 

samt hur aptiten påverkas. Om sjuksköterskans kompetens ökar kan individens specifika 

behov mötas, förutsättningar för behandling skapas och livskvaliteten under den svåra 

sjukdomen stödjas. 

 

1.9 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera de eventuella lukt- och smakförändringar 

som kan uppstå i samband med cytostatikabehandling samt att undersöka på vilka sätt 

individens aptit kan påverkas till följd av detta. Vidare syftade studien till att undersöka hur 

utbrett detta problem är. 

 

1.10 Frågeställningar                                                         

- Vilka lukt- och smakförändringar kan uppstå i samband med cytostatikabehandling? 

- Hur utbrett är problemet med lukt- och smakförändringar i samband med 

cytostatikabehandling? 

- På vilka sätt kan individens aptit påverkas i samband med cytostatikabehandling? 
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2. METOD 

2.1 Design 

Forskningsdesignen för detta arbete var en deskriptiv litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 

2016), vilket innebär att aktuell forskning inom det valda området har granskats, 

kvalitetsbedömts samt presenterats utefter syftet som svar på frågeställningarna. Studien 

syftade till att identifiera vilka problem som finns beskrivna inom detta ämne samt i vilken 

frekvens de förekommer och därmed inkluderades endast kvantitativa originalartiklar 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

2.2.1 Urval 

2.2.1.1 Databaser 

För att hitta artiklar valdes databaserna PubMed och Cinahl då PubMed omfattar områdena 

medicin, omvårdnad och odontologi och Cinahl områdena omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2016). Områdena denna studie riktade in sig på var 

omvårdnad och medicin. Sökningarna i Cinahl resulterade inte i några ytterligare artiklar 

utöver de som hittades genom PubMed. De relevanta artiklar som förekom i Cinahl-

sökningarna var således dubbletter. 

 

2.2.1.2 Sökord 

Cancer, chemotherapy, appetite, environment, side effects, smell, taste, anorexia, olfactory, 

gustatory, dysgeusia, taste disorders, diet, alterations, patients, olfactory function, cisplatin, 

self-care, taste changes, strategies. 

 

2.2.1.3 Inklusionskriterier 

Studier som endast innefattade personer över 18 år, både kvinnor och män, samt alla 

cancerdiagnoser som studerades i de valda artiklarna inkluderades i denna studie. Individerna 

skulle vara under behandling eller genomgått behandling med cytostatika. Alla 

cytostatikapreparat som ingick i de valda artiklarna inkluderades. Studien omfattade endast 

biverkningar som påverkar aptiten. Artiklarna som användes var originalartiklar publicerade 

mellan år 2000 och 2017 samt var skrivna på engelska. 
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2.2.1.4 Exklusionskriterier 

Artiklar som ej levde upp till kvalitetsbedömningen samt studier som inte granskats av en 

etisk kommitté exkluderades. Denna litteraturstudie studerade inte de enskilda 

cytostatikapreparaten med dess specifika verkningsmekanismer och biverkningar utan 

behandlade istället preparaten som grupp under beteckningen ”cytostatikabehandling”. 

 

2.2.2 Tillvägagångssätt 

Författarna till denna litteraturstudie sökte på de olika sökorden i olika kombinationer i 

databaserna PubMed och Cinahl. Då de relevanta artiklarna i Cinahl även återfanns i PubMed 

valde författarna att redovisa samtliga originalstudier i sökresultatet från PubMed, se tabell 1. 

Antal sökresultat antecknades och sedan lästes alla rubriker igenom och de rubriker som 

ansågs vara relevanta skrevs ner. Därefter lästes sammanfattningarna till de utvalda artiklarna 

igenom. Var studierna fortfarande väsentliga för denna litteraturstudie sparades artiklarna i en 

lista och kvalitetsbedömdes samt lästes noggrant igenom. När samtliga sökord och 

sökordskombinationer utvärderats sammanfattades alla artiklar och deras kvalitetsbedömning 

i en översiktstabell, se bilaga 3. 

 

Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 

Sökord Antal 

träffar 

Antal relevanta 

rubriker och 

sammanfattningar 

Antal valda 

artiklar 

Godkänd 

kvalitets-

bedömning 

Cancer AND chemotherapy AND appetite AND environment 16 2 0 - 

Cancer AND chemotherapy AND appetite AND side effects 

AND smell 
16 9 2 2 

Cancer AND chemotherapy AND appetite AND anorexia 

AND taste AND smell 
6 1 0 0 

Cancer AND chemotherapy AND appetite AND anorexia 323 10 2 2 

Cancer AND chemotherapy AND taste AND smell 70 5 3 3 

Cancer AND chemotherapy AND olfactory AND gustatory 8 1 0 - 

Cancer AND chemotherapy AND dysgeusia 151 8 1 1 

Cancer AND chemotherapy AND taste disorders AND diet 19 2 1 1 

Cancer AND chemotherapy AND taste AND side effects AND 
alterations 

2 1 1 1 

Cancer AND patients AND olfactory function AND cisplatin 9 1 1 1 

Chemotherapy AND self-care AND taste changes AND 

strategies 
7 3 2 2 
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2.3 Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie utgick från Forsberg & Wengströms (2016) kriterier gällande etiska 

överväganden. Därmed inkluderades endast studier godkända av en etisk kommitté eller där 

ordentligt genomförda etiska överväganden hade utförts. Alla artiklar som behandlades i 

studien presenterades och både resultat som överensstämde respektive inte överensstämde 

med författarnas hypoteser eller egna uppfattningar togs med (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

2.4 Bearbetning och analys 

2.4.1 Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsgranskning baserad på en checklista för kvantitativa artiklar från Forsberg och 

Wengström (2016) utfördes, se bilaga 1. Artiklar som bedömdes ha medelhög eller hög 

kvalitet inkluderades. Kvaliteten bestämdes utefter Forsberg och Wengströms (2016) 

kvalitetsbedömningsformulär, se bilaga 2. Varje artikels kvalitet redovisades i 

översiktstabellen, se bilaga 3. 

 

2.4.2 Resultatanalys 

Resultatanalysen för denna studie utfördes genom att innehållet i artiklarna (Forsberg & 

Wengström, 2016) som slutligen valdes ut under urvalsprocessen analyserades. Artiklarna 

lästes igenom flertalet gånger och innehållet delades upp i mindre delar, som besvarade syfte 

och frågeställningar. Därefter analyserades resultattexten och en syntes sammanställdes. 

Resultatet sammanfattades sedan i löpande text och utgjorde grunden för studiens diskussion 

och slutsats (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

3. RESULTAT 

Litteraturstudiens resultat framställdes utifrån 13 kvantitativa originalartiklar. Studierna 

utfördes mellan år 2005 och 2017 i nio olika länder vilka var Sverige, USA, Nederländerna, 

Italien, Mexiko, Iran, Tyskland, Israel och Österrike. Två artiklar inkluderade endast kvinnor 

och en artikel endast män medan resten av artiklarna studerade både kvinnor och män i 

samma studie. En studie studerade endast lukten, fem studier endast smaken, sex studier både 

lukten och smaken och en studie studerade andra aptitrelaterade biverkningar. Studierna var 

designade som prospektiva kohortstudier, tvärsnittsstudier eller kvasiexperimentella studier 

med hög kvalitet (12 studier) eller medelhög kvalitet (en studie). Resultatet refereras med 
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artiklarnas numrering från översiktstabellen, se bilaga 3. Resultatet presenteras i kategorier 

kopplade till frågeställningarna, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt frågeställningar och kategorier. 

Lukt- och smakförändringar som 

kan uppstå i samband med 

cytostatikabehandling     

Luktförändringar 

Smakförändringar 

. 

. 

Utbredning av lukt- och 

smakförändringar i samband med 

cytostatikabehandling 

Lukt- och 

smakförändringar 

Genus 

Cancerdiagnoser 

Tidpunkt 

Hur individens aptit kan påverkas 

i samband med 

cytostatikabehandling 

Aptitpåverkan 

Livskvalitet 

Självvårdsstrategier 

 

3.1 Lukt- och smakförändringar som kan uppstå i samband med cytostatikabehandling 

3.1.1 Luktförändringar 

Individer under cytostatikabehandling hade en lägre lukttröskel, lägre förmåga att 

luktdiskriminera och därmed en lägre total luktfunktion jämfört med individer som inte 

behandlades med cytostatika (4, 9). Ett motstridigt resultat visade däremot ingen signifikant 

skillnad gällande lukttröskel för cytostatikabehandlade individer jämfört med friska individer 

(10). Istället återfanns ett bättre medelvärde för luktidentifiering och luktdiskriminering vilket 

resulterade i en bättre total luktfunktion (10). De identifierade lukter som påverkade individer 

under cytostatikabehandling mest var matlagningslukt, parfym (1, 2, 3), egen kroppslukt, 

annan persons kroppslukt (1, 2), sjukhuslukt, cytostatika, bilavgaser (1), rengöringsprodukter, 

handtvättmedel (1, 3) samt röklukt (2) och fisk (3). 

 

3.1.2 Smakförändringar 

I samband med cytostatikabehandling förekom förändringar i den gustatoriska funktionen i 

form av exempelvis minskad eller ökad känslighet för de olika smakerna (1, 3, 5, 6, 7, 11, 13). 

Av grundsmakerna sött, salt, surt och beskt var det den salta och söta smaken som påverkades 

mest och hos flest individer under cytostatikabehandling (1, 3, 7, 9). Det fanns även en ökad 
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känslighet mot metallisk och besk smak (1, 3, 6). Vidare rapporterades en minskad 

smakuppfattning (1, 3, 6) och upplevelse av samtliga smaker under cytostatikabehandling (1, 

9). En studie visade dock att en högre koncentration av sött och beskt krävdes för att de 

cytostatikabehandlade individerna skulle känna igen smakerna (7). Vanliga rapporter gällande 

smakförändringar utöver de fem grundsmakerna omfattade bland annat smaklöshet, att 

individen upplevde att mat smakade annorlunda samt en obehaglig smak på maten (6, 11). 

 

3.2 Utbredning av lukt- och smakförändringar i samband med cytostatikabehandling 

3.2.1 Lukt- och smakförändringar 

Studier om endast luktförändringar återfanns inte i lika stor utsträckning som studier gällande 

smakförändringar eller både och. Lukt- och smakförändringar i samband med varandra 

förekom hos 64-75% (1, 2, 3, 4, 9) och cirka 50-70% drabbades av smakförändringar (3, 13). 

Förändring av den olfaktoriska funktionen påvisades i ett fåtal studier, men av de individer 

som fick en förändring (23%) så var det mer än dubbelt så många som fick en ökad 

luktkänslighet istället för en minskad luktkänslighet (2, 3, 12). Grundsmakerna sött och salt 

påverkades mest under behandling (1, 3, 11) följt av beskt och surt (1, 3, 6, 11). Påverkan på 

den söta smaken förekom hos 24-36% av individerna, den salta smaken hos 24-41%, den 

beska smaken hos 14-33% och den sura smaken hos 13-21% (1, 3, 11). Vidare innehöll 

många rapporter andra smakförändringar såsom förekomsten av metallisk smak, med ett brett 

spann mellan 19-78% beroende på vilka förändringar studierna undersökte (1, 3, 6). Den 

femte grundsmaken umami inkluderades endast i två studier varav ingen av dem fann någon 

signifikant skillnad i individens smakkänslighet under behandling gällande den smaken (7, 

11). Enligt objektiva mätningar, i detta fall olika smaktester, utvecklade 20-34% av 

individerna dysgeusi under och efter cytostatikabehandling (5, 11).  Enligt subjektiva 

självskattningar däremot, det vill säga individernas egna upplevelser, rapporterades dysgeusi i 

större utsträckning innan behandling (37,5%) jämfört med under samt efter (34,2%) och 35% 

led efter behandling av smaklöshet (11). 

 

3.2.2 Genus 

Kvinnor upplevde signifikant mer luktförändringar än män i samband med 

cytostatikabehandling (1, 3) och även signifikant mer smakförändringar jämfört med män (1, 

3, 5, 13), inklusive dysgeusi (5). Vidare var det signifikant fler kvinnor än män som upplevde 

luktrubbningar av lukter från följande: Rengöringsprodukter (28,5% vs 16,4%), parfymer 
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(28,2% vs 13,8%), matlagning (14% vs 8%), fisk (13,7% vs 6,4%), handtvättmedel (10,5% vs 

4,9%) och plaster (8,1% vs 2,2%) (3). Det var även signifikant fler kvinnor än män som 

upplevde en ökad smakkänslighet för salt (17% vs 11.1%), sött (16,9% vs 8%) och beskt 

(10,7% vs 6,9%) (3). Däremot fanns ingen signifikant skillnad gällande minskad 

smakkänslighet (3). Gällande aptiten upplevde kvinnor en signifikant minskad aptit sedan 

behandlingens början jämfört med män (42,4% vs 35,3%) men även en signifikant ökad aptit 

(16,8% vs 13,5%) (3). Kvinnor åt signifikant mer sällan än män (32,9% vs 26,4%) men även 

signifikant oftare (22,8% vs 19,8%) (3). Gällande törst och hur ofta patienterna drack däremot 

sågs ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män (3). Livskvaliteten mätt i HRQOL 

(health related quality of life) respektive HDHI (high distress and high inpact on daily life) 

var även sämre hos kvinnor än hos män (2, 5). 

 

3.2.3 Cancerdiagnoser 

Det påvisades flertal samband mellan vilken diagnos individerna hade (som således innebar 

olika cytostatikabehandlingar) och olika aptitrelaterade problem såsom lukt- och 

smakförändringar, minskad aptit och malnutrition (3, 5, 8, 9, 10, 13). Cancerdiagnoserna som 

var mest förknippade med smakförändringar var gastrointestinal cancer och bröstcancer, där 

50-72% av individer med gastrointestinal cancer och 69-76% av individer med bröstcancer 

rapporterade smakförändringar (3, 5, 13). Lungcancer förknippades inte i lika mycket med 

smakförändringar men rapporterades ändå av 41-68% av individerna (3, 5, 13). 

Smakförändringarna i olika diagnoser skilde sig även gällande om känsligheten ökade eller 

minskade, där det i genomsnitt var gastrointestinal cancer som stod för mest ökningar (12,8%) 

och bröstcancer för mest minskningar (7,6%) (3). Lungcancer var den diagnos som 

påverkades minst gällande både ökad och minskad smakkänslighet (10% vs 4,4%) (3). 

Gällande ökad känslighet för metallisk smak drabbades mest individer med gastrointestinal 

cancer (23,9%) och minst drabbades individer med lungcancer (12,3%) (3). Andra diagnoser 

som sågs ha ett samband med smakförändringar var hematologisk cancer (68%) (3), lymfom 

(68%) (5) och pankreascancer (41%) (13). Ett signifikant samband sågs mellan typ av 

cancerdiagnos och förekomsten av dysgeusi eller smakförändringar (5, 13). Den grundsmak 

som varierade mest mellan studerade diagnoser var ökad känslighet för surt där 12,3% av 

individer med gastrointestinal cancer rapporterade det medan endast 4,6% av individer med 

hematologisk cancer rapporterade det (3). Diagnosen med störst samband till ökad aptit var 

bröstcancer (18,8%) och diagnosen med störst samband till minskad aptit var gastrointestinal 

cancer (47,1%) (3). Individer med bröstcancer gick signifikant mer sannolikt upp i vikt än ner 
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jämfört med andra diagnoser och individer med gastrointestinal cancer tenderade att uppleva 

signifikant mer näringsrelaterade biverkningar (3). En studie såg att malnutrition sågs mest 

hos individer med lymfom (63,6%) och mest sällan hos manlig genital cancer (20%) (8). I 

studierna som endast studerade kvinnor sågs inget signifikant samband mellan lukt- och 

smakförändringar relaterat till diagnoserna och tumörstorlek (9, 10).  

 

3.2.4 Tidpunkt 

Vilken tidpunkt i cytostatikabehandlingen individerna var i hade betydelse för lukt- och 

smakförändringarna samt aptiten. Individens subjektiva aptit och hungerkänsla minskade 

signifikant under behandlingens tidigare del (4). Den olfaktoriska funktionen minskade 

signifikant i samband med behandling (1, 4, 9, 13) och reduceringen kunde komma redan 

efter första eller andra cytostatikacykeln (1, 4). Även den gustatoriska funktionen minskade 

signifikant relaterat till behandling (1, 4, 5, 9, 11, 13) med signifikant lägst funktion under 

respektive kort tid efter avslutad behandling (4, 5, 9, 11, 13). Dock visade en studie att aptiten 

ökade igen ett år efter behandlingens start jämfört med utgångsläget (4), och en annan studie 

att den gustatoriska smaken var helt återställd tre månader efter behandling (9). 

 

3.3 Hur individens aptit kan påverkas i samband med cytostatikabehandling 

3.3.1 Aptitpåverkan 

Förändringar i både den olfaktoriska och gustatoriska funktionen relaterat till 

cytostatikabehandling gav negativa konsekvenser på aptiten i form av aptitminskning (40-

73%) och aptitförlust (22%) (1, 2, 3, 8). Ett signifikant samband sågs mellan lukt- och 

smakförändringar till följd av behandling och påverkad aptit (4, 6, 13). Störst samband fanns 

mellan olika smakrubbningar och förändrad aptit (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13) med framförallt 

malnutrition och viktminskning som betydande konsekvenser (2, 3, 8, 7, 11). 

Viktförändringar var välrapporterade (67-100%) och det var vanligast med viktminskning 

(35-100%) (2, 3, 7, 8). Dessa individer var mer benägna att rapportera en minskad aptit och 

törst samt ett minskat mat- och dryckesintag (3, 8). Smakerna som främst förknippades med 

minskad aptit och viktminskning var ökad känslighet för beskt och surt (6, 11). En annan 

faktor som påverkade aptiten var individens ork under behandling. Trötthet och minskad ork 

var en av de absolut vanligaste biverkningarna till cytostatikabehandling (51-75%) och de 

individer som rapporterade detta hade större sannolikhet att drabbas av aptitrelaterade 

problem (2, 3, 8, 13). Orkeslöshet ledde mer sannolikt till minskad aptit och törst samt 
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minskat mat- och dryckesintag (3, 8). Andra aptitrelaterade problem som rapporterades var 

depression (49%), illamående (39-69%), kräkningar (10%) (1) och muntorrhet (41-83%) (1, 

6, 8, 11). 

 

3.3.2 Livskvalitet 

En korrelation mellan smakförändringar till följd av cytostatikabehandling och en försämrad 

livskvalitet sågs (2, 5, 6, 11, 13) och var associerat med flera olika aspekter såsom aptitförlust, 

trötthet, illamående och kräkningar (2, 13), förstoppning samt ökad tendens till anorexi (11). 

Även förekomsten av dysgeusi kunde förknippas med en sämre livskvalitet (5, 11). Ungefär 

hälften upp till två tredjedelar av drabbade individer under cytostatikabehandling rapporterade 

att smakförändringarna hade påverkat deras dagliga liv negativt (1, 2, 6). Detta i form av 

exempelvis svårigheter med att handla och laga mat, spendera tid med familj och vänner (6), 

besvärlig besk smak i munnen, smaklös mat (11) samt andra rådande somatiska problem (1, 

2). Vidare rapporterades även depression, orala problem och kräkningar i högre utsträckning 

av de som upplevde stor negativ inverkan på det dagliga livet relaterat till lukt- och 

smakförändringar jämfört med de individer som ej rapporterade det (2). 

 

3.3.3 Självvårdstrategier 

Under cytostatikabehandling ändrades individens matpreferenser och livsmedel som 

föredrogs var frukt och grönt (2, 3), soppa, fågel, pasta och fisk (3, 6). Individerna valde helst 

bort fet/stekt mat, kryddig mat, syrlig mat, indisk mat och mexikansk mat (3) samt kaffe och 

vatten (2). Majoriteten fann aptitstimulerande åtgärder som hjälpsamt vilket kunde vara att äta 

mindre men fler måltider, använda mer fett och såser, använda mer smaktillsatser, äta mer 

kokt mat, undvika nötkött, tillsätta något sött till kött samt suga på hårt godis (6). Åtgärder 

som inte provades i lika stor utsträckning men som sågs vara hjälpfullt var att salta maten 

mer, utföra munvård innan måltid, äta kall mat samt undvika mat med stark lukt (6). 

 

4. DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera de eventuella lukt- och smakförändringar 

som kan uppstå i samband med cytostatikabehandling samt att undersöka på vilka sätt 

individens aptit kan påverkas till följd av detta. Vidare syftade studien till att undersöka hur 

utbrett detta problem är. Hos individer med cancersjukdom förekom förändringar i den 

olfaktoriska och gustatoriska funktionen under cytostatikabehandling. Det resulterade i sin tur 
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i en negativ påverkan på aptiten med konsekvenser såsom ofrivillig viktminskning. Vilka 

lukt- och smakförändringar som uppstod och omfattningen på dessa samt vilka som drabbades 

varierade däremot. Det var vanligare med rubbningar i smaken än i lukten och främst var det 

de söta och salta smakerna som påverkades. Dock var det de beska och sura smakerna som 

resulterade i mest negativa konsekvenser. Även den totala luktfunktionen förändrades och 

försämrades under behandling om än inte lika mycket som smakfunktionen. Livskvaliteten 

hos drabbade individer blev sämre i samband med lukt- och smakförändringarna och den 

negativt påverkade aptiten. Kvinnor var mer utsatta för dessa problem än män, och 

förändringarna uppstod vanligtvis i början av behandlingen.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Utbredning 

Lukt- och smakförändringar visades vara ett utbrett problem i samband med 

cytostatikabehandling då förändringarna sågs förekomma hos 64-75% av individerna. Dessa 

förändringar beskrevs ofta ha en nära koppling till bland annat påverkad aptit, ändrade 

matpreferenser, minskat näringsintag samt försämrad livskvalitet. Förändring i individens 

totala luktfunktion förekom i samband med behandling, om än inte lika mycket som i 

smakfunktionen. Då cytostatikapreparat främst angriper celler med snabb delningshastighet, 

såsom slemhinnor, kan det leda till olika dysfunktioner gällande lukten och smaken (Barlow, 

2015; Hassan & Hassan, 2003). Det är vanligt att studier konstaterar att lukt- och 

smakförändringar i samband med cytostatikabehandling är ett utbrett problem (Hong et al., 

2009; Spotten et al., 2017; Gamper et al., 2012). Tidigare forskning visar att 

smakförändringar utvecklas hos över hälften av alla individer under cytostatikabehandling 

(Gamper et al., 2012), något som överensstämde med resultatet från denna studie. Denna 

studie fann att det fanns en stor skillnad i vilken omfattning de olika förändringarna förekom 

i. Smakförändringar rapporterades i en högre utsträckning än luktförändringar och dessutom 

resulterade smakförändringarna i mer negativa konsekvenser för individen. 

Luktförändringarna ska dock ej förkastas eftersom luktsinnet samspelar med smaksinnet och 

även påverkar varandra.  

 

4.1.2 Aptitpåverkan och livskvalitet relaterat till lukt- och smakförändringar 

Lukt- och smakförändringar relaterat till cytostatikabehandling hade en negativ inverkan på 

aptiten och majoriteten gick ofrivilligt ner i vikt på grund av detta. En ytterligare faktor som 
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påverkade aptiten negativt var orkeslösheten som uppstod som biverkning till behandlingen. 

Orkeslöshet påverkar aptiten indirekt då individen ej finner ork till att äta (Wagland et al., 

2016). Både lukt- och smakförändringar hade inverkan på det dagliga livet och individer med 

dessa förändringar rapporterade i större utsträckning andra konsekvenser såsom illamående, 

aptitförlust, viktförändring eller trötthet. De vanligaste lukter som individer påverkades av var 

matlagningslukter, parfymer och rengöringsprodukter. När det dagliga livet påverkas får det 

en negativ påverkan på individens livskvalitet (World Health Organization, 2018) och dessa 

individer löper således en större risk för depression. Majoriteten av individer under 

cytostatikabehandling rapporterade att deras livskvalitet försämrades på grund av lukt- och 

smakförändringarna. Att inte längre kunna njuta av mat på samma sätt som i friskt tillstånd 

påverkade det dagliga livet negativt på flera vis, både socialt och för den enskilda individen. 

Som tidigare nämnt anses lustkänslan vara en egen del gällande aptiten och syftar alltså till 

individens lust till att äta (Boltong et al., 2012). En cancerdiagnos innebär ett ökat lidande, 

rädsla och flertalet ansträngningar både psykiskt och fysiskt (Lorentsen & Grov, 2011). 

Denna sjukdom medför även en behandling med svåra efterföljande konsekvenser (Hassan & 

Hassan, 2003). Dessa konsekvenser innefattade dessutom ett samspel mellan lukt- och 

smakförändringar, minskad aptit och försämrad livskvalitet, vilket resulterade i ytterligare 

påfrestningar. Aptiten är komplex och således är det många faktorer som spelar in och bör 

beaktas gällande individens aptit och livskvalitet.  

 

4.1.3 Smakförändringar  

Som denna studie visade var det de söta och salta smakerna som påverkades mest och hos 

flest individer. Däremot innebar de sura och beska smakerna, som inte påverkades i lika stor 

utsträckning, mer negativa konsekvenser för livskvaliteten. Vidare var det även vanligt med 

förekomst av metallisk smak. Den femte grundsmaken umami studerades endast i två studier 

och inget av resultaten visade på någon skillnad i smakkänsligheten mot denna smak. Då 

umami är den senast upptäckta grundsmaken kan det vara en anledning till att den ej studerats 

i lika stor utsträckning inom detta område. Vidare är det inte en lika självklar smak att 

identifiera som de andra grundsmakerna, något som kan ha en inverkan på resultatet.  

 

Den gustatoriska funktionen (Barlow, 2015) har evolutionärt utvecklats så att människan kan 

skilja ofarliga livsmedel från farliga. Smaken används även till att välja ut de goda och 

näringsrika livsmedlen, som vanligtvis är söta och/eller salta. Den beska smaken däremot 

avvisas gärna, då beska saker ofta är giftiga. Detta då många djur och växter har utvecklats till 
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att producera besksmakande ämnen för att undvika att bli uppätna. Således kan förtäring av 

livsmedel med denna smak orsaka exempelvis illamående som en effekt av kroppens 

evolutionära försvar (Barlow, 2015). Även den sura smaken förknippas med sämre 

livskvalitet då sura stimuli kan indikera fermenterad eller rå mat (Breslin, 2013). Individer 

som fick en ökad känslighet mot den beska smaken kände av den smaken mer än andra och 

det kan därmed tänkas att dessa individer kände ett motstånd mot livsmedlet, varför de 

upplevde exempelvis illamående i större utsträckning. Det kunde inkludera livsmedel som för 

en frisk person inte upplevdes som lika beskt. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför 

individer rapporterade en aversion mot till exempel kaffe, som har en naturlig beska. Vidare 

kan den ökade känsligheten mot metallisk smak vara en anledning till ändrade matpreferenser 

gällande livsmedel såsom kött. Det är därmed förståeligt att individer under 

cytostatikabehandling som drabbades av dessa smakförändringar fick en stark avsmak mot 

vissa livsmedel och i sin tur en påverkan på både aptiten och livskvaliteten.  

 

Då det fanns resultat som ej överensstämde gällande huruvida den beska smaken påverkades, 

kan det diskuteras om det var studiernas begreppshantering som skilde eller om det var 

resultatet i sig. Det vill säga att begreppet ökad känslighet eventuellt behandlats olika och 

därmed genererat både resultat som menar på att en ökad respektive minskad koncentration 

krävs för att uppfatta smaken. Ett annat diskuterbart begrepp var dysgeusi, vars definition som 

sagt är förändrad smakuppfattning. Vissa studier använde sig av detta begrepp medan andra 

behandlade begreppet smakförändring och även smakupplevelse. Det som kunde diskuteras 

var om de olika begreppen behandlade samma fenomen, det vill säga en förändring i den 

gustatoriska funktionen, eller om artiklarnas författare menade olika saker. Författarna till 

denna studie ansåg dock att artiklarna behandlade samma fenomen.  

 

4.1.4 Cancerdiagnoser 

De diagnoser med tillhörande behandling som hade störst samband med aptitrelaterade 

biverkningar var gastrointestinal cancer och bröstcancer. Olika diagnoser kräver olika 

cytostatikapreparat och det finns studier (Strasser et al. 2008; Wickham et al., 1999) som 

menar att en del preparat medför större risk för lukt- och smakförändringar, exempelvis 

cisplatin och metotrexat. Även om de olika behandlingarna inte var något som lyftes i denna 

studie bör det finnas i åtanke att de diagnoser som förknippades mest med de aptitrelaterade 

biverkningarna kunde ha ett samband med vilket sorts cytostatikapreparat individen 

behandlades med. Det var således diskuterbart om gastrointestinal cancer och bröstcancers 
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samband med förhöjda lukt- och smakförändringar berodde på diagnosen i sig och därmed 

tumörens lokalisation, eller på den specifika cytostatikabehandlingen som gavs för 

diagnoserna. Även frågan om det kunde vara en kombination av dessa saker bör finnas i 

åtanke. Det mest sannolika ansågs dock vara att det var de olika behandlingarna som 

resulterade i lukt- och smakförändringarna medan tumörens lokalisation, vid exempelvis 

gastrointestinal cancer, kunde påverka aptiten direkt utan inverkan från lukt- och 

smakförändringarna.  

 

Gastrointestinal cancer genererade oftast viktförändring i form av viktminskning vilket kan 

förstås då mag-tarmkanalen påverkas vid dessa diagnoser. Till exempel kan individer lida av 

diarré och försämrat upptag av kroppens näringsämnen i tarmen (Lorentsen & Grov, 2011). 

Individer med bröstcancer led däremot oftare av viktuppgång. Denna litteraturstudies resultat 

fann dock ingen konkret förklaring till detta fenomen men det mest troliga var att det var på 

grund av den specifika behandling som ges vid bröstcancer, som ofta inkluderar 

hormonbehandling (SBU, 2005). Det är främst kvinnor som drabbas av bröstcancer 

(Socialstyrelsen, 2017b) och även flest kvinnor som lider av illamående. Vidare kunde det 

tänkas att kvinnor på grund av illamående behandlades med glukokortikoider. Detta då det är 

en vanlig antiemetika i samband med cytostatikabehandling (Nordenskjöld, 2008). 

Biverkningar av glukokortikoider inkluderar just viktuppgång varför detta kunde vara ännu en 

möjlig faktor till problemet. Dessutom påverkar inte tumörens lokalisation vid bröstcancer 

mag-tarmkanalen såsom gastrointestinal cancer gör. Individernas matpreferenser kunde även 

innefatta rätter som rekommenderades vid problematik med viktnedgång. Detta visar att 

individer med olika cancerdiagnoser behöver individuell kartläggning av vilken kost som 

passar för just deras svårigheter.  

 

4.1.5 Tidpunkt och genus 

Denna studies resultat återfann ingen tydlig konklusion gällande vid vilken tidpunkt 

cytostatikabehandlingen genererade lukt- och smakförändringar. Dock sågs ändå ett visst 

samband av att den olfaktoriska och gustatoriska funktionen försämrades främst i början av 

behandlingen och att försämringen kvarstod under samt kort tid efter avslutad behandling. Då 

känselreceptorerna försöker adaptera sig till behandlingen kan det i denna anpassningsfas 

uppstå biverkningar (Mosel et al., 2011). Detta kan vara en anledning till att behandlingens 

början upplevdes som svårast då den var som mest främmande för kroppen. Det är dock 

diskuterbart om cellerna i lukt- och smaksinnet klarar av den omställning behandlingen 



19 
 

innebär, eller om den kontinuerliga behandlingen förhindrar anpassning tills dess att den 

avslutas. Detta kan således vara en förklaring till att lukt- och smakförändringarna uppstod i 

början och sedan kvarstod under och kort tid efter, men började återställas efter avslutad 

behandling. Vidare drabbades kvinnor i större utsträckning än män av lukt- och 

smakförändringar med efterföljande aptitrelaterade biverkningar. Det visade sig att kvinnor 

led av illamående i en större utsträckning än män samt hade upplevt mer luktförändringar 

tidigare i livet. Orsaker till detta beskrevs bland annat vara graviditet, operation och 

infektioner. Således var både illamående och tidigare luktförändringar faktorer som kunde 

vara möjliga anledningar till att kvinnors aptit påverkades mer än mäns. En tydlig förklaring 

till denna genusskillnad återfanns dock ej i artiklarna som denna litteraturstudie behandlat.  

 

4.1.6 Självvårdsstrategier 

Individer med lukt- och smakförändringar samt aptitpåverkan rapporterade flera olika 

självvårdsstrategier för att hantera problemen. Något som underlättade för en individ behövde 

dock inte fungera lika bra för en annan. Exempel på komplikationer som kunde uppstå i 

munnen var smärta, mukosit och muntorrhet. Orala problem, såsom mukosit, är vanligt i 

samband med cytostatikabehandling (Carvalho, Madeiros-Filho & Ferreira, 2018) då 

mukosans celler påverkas och slemhinnan förtvinar vilket gör den känslig. Denna 

litteraturstudie visade att smakkänsligheten både kunde öka och minska samt att olika 

individer kunde uppleva smaklöshet, obehag i munnen och starkare kände av en del smaker. 

En del självvårdsstrategier sa emot varandra vilket visade på att olika strategier behövdes 

beroende på vilken eller vilka typer av problem individen led av. Att använda mer 

smaktillsatser och äta fetare mat fungerade eventuellt bra för någon med minskad 

smakkänslighet, medan någon med ökad smakkänslighet hellre valde bort fet och stark mat. 

Det kunde alltså tänkas att en minskad känslighet för salt och sött ledde till viljan att 

salta/krydda mer, medan en ökad känslighet för beskt och surt ledde till en motvilja att äta 

livsmedlet överhuvudtaget. Detta då kroppen som tidigare nämnt är utvecklad till att undvika 

dessa smaker (Barlow, 2015). Gemensamt råd till alla individer med oral problematik (Mosel, 

Bauer, Lynch & Hwang, 2011) är att tugga maten sakta och ordentligt dels för att framkalla 

fler smaker, dels för att salivproduktionen stimuleras. Det kunde dock tänkas att det var lättare 

att förhålla sig till smakförändringar än luktförändringar till exempel genom att krydda mer 

eller mindre beroende på minskad eller ökad känslighet, medan luktförändringarna kunde vara 

svårare att hantera. Upplever en individ svårigheter med matlagningslukt kan problemet 

underlättas genom att någon annan lagar maten, i den mån detta är möjligt. Vad som däremot 
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kan vara svårare att undvika är lukter i till exempel sociala sammanhang såsom kroppslukter 

eller parfymer, vilket kan innebära en risk för isolering. Individer som genomgår behandling 

och deras närstående har god motivation (Bernhardson et al., 2012) till att prova de råd som 

utdelas. Individ, närstående och sjuksköterska bör därmed gå igenom de råd som finns för 

specifika problem och tillsammans prova vilka självvårdsstrategier som fungerar bäst för 

varje enskild individ. 

 

4.1.7 Kunskapsutveckling 

Det är viktigt att komma ihåg att en sjuksköterska inte kan bli helt fullärd eftersom att det 

ständigt kommer nya råd och riktlinjer utefter ny forskning. Eftersom detta ämne i dagsläget 

inte är ett tillräckligt utforskat område måste sjuksköterskor, både på novis- och expertnivå, 

vara ödmjuka för ny kunskap och kontinuerligt uppdatera sig. Denna litteraturstudie utgick 

därmed från Patricia Benners (1984; 1993) omvårdnadsteori, där hon beskriver de olika 

kompetensnivåer som motsvarar den erfarenhet sjuksköterskor samlar på sig under sin karriär. 

Kunskapen behövs bland annat för att kunna undervisa och vägleda individer under 

behandling samt för att kunna förutse vilka biverkningar som kan komma att uppstå. Detta 

resulterar i en bättre vård och underlättar för individen, både gällande sjukdomsförloppet och 

livskvaliteten (Socialstyrelsen, 2011). Om sjuksköterskan dessutom är medveten om dessa 

olika nivåer i sitt kliniska arbete kan det stödja kunskapsutvecklingen även på en arbetsplats 

inom personalen och inte bara på individnivå. Sjuksköterskans kunskap om påverkan på den 

olfaktoriska och gustatoriska funktionen relaterat till cytostatikabehandling bör utvecklas, 

framförallt inom den onkologiska vården men även utanför. I dagsläget finns god kunskap 

och information om exempelvis orala problem, illamående, aptitförlust och dylikt (Mosel, 

Bauer, Lynch & Hwang, 2011; Hong et al., 2009; Spotten et al., 2017; Gamper et al., 2012) i 

samband med cytostatikabehandling. Däremot finns en viss kunskapsbrist gällande vilka 

specifika lukt- och smakförändringar som kan uppstå, hur utbrett problemet är samt på vilka 

sätt individens aptit kan påverkas av detta. Ökar kunskapen bidrar det till både förkortade 

vårdtider samt en god personcentrerad vård. Det ligger således i allas intresse både på 

individ,- närstående,- sjuksköterske,- och samhällsnivå, att öka kunskapen inom detta 

problemområde. Det kan därmed tänkas att de identifierade aptitrelaterade problem i denna 

studies resultat hade kunnat lindras genom en ökad kunskap. Exempelvis genom att 

sjuksköterskor lättare kan upptäcka individens behov och möta problemen med förslag på 

relevanta självvårdsstrategier.  
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Även ur ett vårdetiskt perspektiv är behovet av ny forskning och kontinuerligt uppdaterad 

kunskap viktigt. Detta för att kunna bistå individer med cancersjukdom en säker, pålitlig och 

beprövad vård och på så vis upprätta en respektfull relation. Det är viktigt att sjuksköterskan 

bekräftar individens funderingar och upplevda problem samt själv lyfter eventuella bekymmer 

som kan komma att uppstå under sjukdomens gång. Individer ska ej tro att aptitrelaterade 

problem som lukt- och smakförändringar ska accepteras, utan istället känna sig trygga med att 

berätta om sina besvär – stora som små. Med en ökad kunskap från sjuksköterskans håll kan 

dessa problem underlättas genom adekvata råd och strategier. Sjuksköterskans fokus ligger på 

att vårda och därmed måste varje individ ses som en unik människa med sina specifika behov.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturstudie bestående av 13 kvantitativa originalartiklar. För 

att få aktuell forskning inkluderades endast studier publicerade mellan år 2000 och 2017. 

Inklusionskriterierna bestod även av att individerna som studerades skulle vara över 18 år, 

både manliga och kvinnliga deltagare tilläts samt alla typer av cancerdiagnoser med 

tillhörande behandling. Dessa faktorer inkluderades för att ge ett bredare perspektiv på 

problemet men även då det i dagsläget finns för lite forskning för att studera specifikt en av 

faktorerna. En av studiens styrkor var att studierna som valdes hade utförts i nio olika länder 

vilket gjorde resultatet applicerbart i fler länder än bara i Sverige och därmed generaliserbart. 

Vidare tittade studien endast på biverkningar som påverkade aptiten. Individerna skulle vara 

under behandling alternativt genomgått behandling med cytostatika. Specifika 

cytostatikapreparat och dess effekt på den olfaktoriska respektive gustatoriska funktionen 

valdes att inte undersökas. Detta då det ansågs bli både för brett och icke generaliserbart 

utifrån existerande forskning. Istället hanterades begreppet cytostatikabehandling för all 

behandling oavsett innehållande cytostatikum. I och med detta krävs det att ha i åtanke att 

olika preparat kan ha olika påverkningar på lukten och smaken - både gällande vilken typ av 

lukt- och smakförändring som uppstod, om genusskillnaden påverkades av detta, huruvida 

tidpunkten i behandlingen varierade samt hur stor skillnad det var i omfattningen av 

problemen. Vissa cytostatikapreparat ger troligtvis mer och fler lukt- och smakförändringar 

medan andra inte. Vad som också borde finnas i åtanke är att över hälften av de studerade 

artiklarna undersökte fler kvinnor än män vilket kan ifrågasätta reliabiliteten angående 

datamättnaden och därmed vara en anledning till resultaten angående genusskillnader. Dock 

var majoriteten av resultaten som visade på någon genusskillnad signifikanta, således ansågs 

trovärdigheten vara hög och denna studies validitet kunde stärkas.  
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Artiklarna var skrivna på engelska och togs fram med hjälp av sökningar i databaserna 

PubMed och Cinahl då de båda innefattar medicin och omvårdnad. Då sökningarna i Cinahl 

endast genererade relevanta artiklar som redan återfunnits i PubMed togs beslutet att redovisa 

samtliga sökresultat via PubMed. Sökningarna utgick från i förväg valda sökord som 

betraktades som väsentliga för att besvara frågeställningarna och syftet. Under sökningarnas 

gång uppkom dock ord av väsentlighet som valdes att inkluderas. Alla sökningar skedde i 

båda databaserna. Via Uppsala Universitets elektroniska prenumeration kunde artiklarna läsas 

i fulltext, men då inte alla relevanta artiklar var tillgängliga innebar det en viss begränsning 

för studien. Trots att översättningen till svenska skedde med en noggrannhet fanns risk för 

feltolkning av en del engelska begrepp.  

 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades utefter Forsberg och Wengströms (2016) checklista 

för kvantitativa artiklar och delades sedan in i kategorierna hög, medelhög eller låg kvalitet 

med hjälp av Forsberg och Wengströms (2016) kvalitetsbedömningsformulär. Studierna som 

uppfyllde låg kvalitet valdes bort. En svaghet gällande kvalitetsbedömningen var att det är en 

subjektiv tolkning och därmed svårt att genomföra trots färdiga formulär att följa, vilket kan 

resultera i olika kvaliteter beroende på vem som utför bedömningen. En styrka med denna 

litteraturstudie var däremot att stort fokus lades på sökprocessen för att kunna uppnå en god 

validitet och reliabilitet på denna studie. Från början bearbetades ett större antal artiklar som 

alla genomgått kvalitetsbedömning och godkänts, men som under analysprocessen valdes att 

uteslutas. Detta då artiklarnas resultat ej ansågs vara relevanta nog för denna studies syfte och 

frågeställningar. Således var de 13 artiklar som slutligen användes adekvata och noggrant 

studerade. Resultaten från de valda artiklarna delades in i olika kategorier för att underlätta 

besvarandet av frågeställningarna och syftet. En syntes sammanställdes i litteraturstudien 

bestående av resultat från de utvalda artiklarna. En svårighet var att ett resultat kunde passa in 

under flera kategorier. Det var därmed inte alltid en självklarhet var de olika resultaten som 

skulle placeras i syntesen. De olika kategorierna såsom självvårdsstrategier och genus 

identifierades efter att de 13 originalartiklarna hade valts ut. Därmed är det möjligt att mer 

forskning finns gällande kategorierna specifikt var för sig som inte är direkt kopplat till lukt- 

och smakförändringar.  

 

Vidare var en exklusionskriterie artiklar som ej levde upp till kvalitetsbedömningen samt 

studier som ej granskats och godkänts av en etisk kommitté. Genom att basera 
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litteraturstudien på endast etiskt godkända studier kunde kvaliteten på denna studie stärkas. 

Slutligen ansåg författarna till denna studie att de framtagna resultaten i stor utsträckning 

kunde generaliseras då majoriteten visade på samma problem. Dock fanns ett fåtal 

motsägande resultat vilket författarna härledde till bristen på tillräckligt med forskning. Trots 

detta ansågs studien vara av god validitet och reliabilitet tack vare den noggranna 

sökprocessen, kritiska granskningen och resultatanalysen.  

 

4.3 Vidare forskning 

Författarna har identifierat ett behov av vidare forskning inom detta problemområde då det 

trots existerande studier finns för lite kunskap. Framtida studier behöver göras gällande 

specifika faktorer såsom skillnaden mellan olika cytostatikapreparats påverkan samt även 

kartlägga vad det är som gör att denna eventuella skillnad finns. Denna litteraturstudie fann 

även genusskillnader gällande lukt- och smakförändringar men ingen tydlig förklaring till 

detta i de studerade artiklarna. Således är också det ett område med utrymme för vidare 

forskning. Slutligen finns ett behov av att studera effekten av självvårdsstrategier och 

personcentrerad vård för att undersöka vad dessa åtgärder har för eventuell positiv inverkan. 

Detta för att kunna anpassa och förbättra vården för den enskilda individen.   

  

4.4 Slutsats 

Studien fann att förändringar i främst den gustatoriska, men även i den olfaktoriska 

funktionen, var ett utbrett problem hos individer med cancersjukdom under 

cytostatikabehandling. De vanligaste luktförändringarna som identifierades var ökad 

känslighet mot bland annat matlagningslukt och kroppslukter. Gällande smakförändringar 

påverkades grundsmakerna sött, salt, surt och beskt, varav flest individer upplevde 

förändringar i sött och salt. Dock var det surt och beskt som genererade mest negativa 

konsekvenser för individen. Vidare var dessa förändringar ett utbrett problem, som vanligtvis 

uppstod i början av behandlingen samt drabbade fler kvinnor än män. Påverkan på den 

olfaktoriska respektive gustatoriska funktionen innebar för många en nedsatt aptit med följder 

som exempelvis förändrade matpreferenser, svårigheter i det sociala livet och ofrivillig 

viktnedgång vilket ledde till en ökad morbiditet och försämrad livskvalitet.  
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8. Bilaga 3.  

Översiktstabell.  

Nr. Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Ålder 

Kön 

Diagnos 

Resultat Kvalitet 

1. Bernhardson, 

B-M., 

Tishelman, 

C. & 

Rutqvist, 

LE. 

  

2008 

  

Sverige 

Self-reported 

taste and smell 

changes during 

cancer 

chemotherapy. 

Självrapporterade 

lukt- och 

smakförändringar 

under cytostatika-

behandling och 

samband mellan 

lukt- och 

smakförändringar, 

befolkning och 

kliniska faktorer. 

Enkäter delades ut till 

patienter som genomgått 

cytostatikabehandling i sex 

veckor eller mer. Enkäten 

besvarades en gång, oftast 

på sjukhus, och innehöll 

slutna alternativfrågor 

samt öppna frågor. 

518 (157). 

  

24-85 år. 

  

Kvinnor (398). 

Män (120). 

  

Bröstcancer, 

gastrointestinal 

cancer, 

kvinnlig genital 

cancer, annan 

cancer. 

 

Identifierade lukter i procent: Parfym (44), matlagningslukt (41), egen 

kroppslukt (31), sjukhuslukt (30), annan persons kroppslukt (27), 

cytostatika (25), bilavgaser (23), rengöringsprodukter (21). De flesta 

kände av flera luktförändringar. 

Rapporterade smakförändringar i procent: salt (41), sött (36), beskt 

(24), surt (21), annat (48). Exempel på ”annat”: Metallisk smak, 

minskade smaksensationer, andra obeskrivbara sensationer. >50% av de 

som rapporterade smakförändringar rapporterade endast en förändring. 

Förekomst av cytostatikarelaterade symtom i procent: Lukt- och 

smakförändringar (75) orala problem (56), depression (49), illamående 

(39), aptitförlust (22), kräkningar (10). 

Genus: Signifikant fler kvinnor än män (p<0,01) hade upplevt 

luktförändringar tidigare i livet. Signifikant fler kvinnor än män 

(p<0,01) upplevde lukt- och smakförändringar i samband med 

cytostatikabehandling. 

Tidpunkt: Flest upplevde förändringarna direkt efter första behandling. 

För en del kunde det dock ta upp till 10 veckor. 

Hög 

kvalitet 

 

2.  Bernhardson, 

B-M., 

Tishelman, 

C. & 

Rutqvist, 

LE. 

  

2009 

  

Sverige 

 

Taste and smell 

changes in 

patients 

receiving cancer 

chemotherapy: 

distress, impact 

on daily life, 

and self-care 

strategies. 

Självrapporterade 

lukt- och 

smakförändringar 

relaterat till 

påverkan på det 

dagliga livet bland 

patienter som får 

cancerbehandling. 

Frågeformulär med både 

öppna och slutna 

svarsalternativ besvarades 

som omfattade följande; 

sociodemografiska och 

kliniska egenskaper, andra 

potentiella 

cytostatikarelaterade 

symtom, andra problem 

deltagarna trodde vara 

relaterade till cytostatika, 

smak- och 

aptitförändringar, 

luktförändringar samt 

kommunikation mellan 

patienter och vårdgivare. 

337 (0). 

24-85 år. 

Kvinnor (280). 

Män (57). 

Bröstcancer, 

gastrointestinal 

cancer, 

gynekologisk 

cancer, annan 

cancer. 

 

Lukt- och smakförändringar: 214 av 337 (ca 64%) rapporterade 

luktförändringar i samband med smakförändringar. <7% rapporterade 

en minskad känslighet för lukter medan >16% rapporterade en ökad 

luktkänslighet. Främst gällde överkänsligheterna rök, egen eller andras 

kroppslukt och parfymer. 

Genus och diagnos: Deltagare med HDHI var oftare kvinnor och oftare 

diagnostiserade med bröstcancer.  

Livskvalitet: Nästan 1/3 rapporterade HDHI (high distress and high 

inpact on daily life) från lukt- och smakförändringarna. Cirka 50% av 

dessa rapporterade något somatiskt problem såsom illamående, 

viktminskning, trötthet eller aptitförlust. De som rapporterade HDHI 

från lukt- och smakförändringar rapporterade oftare illamående, 

kräkningar, orala problem, depression och/eller aptitförlust.  

Matpreferenser: Vanligaste matpreferensen var bland annat frukt. 

Vanligast med klagomål av förändrad smak var bland annat vatten och 

kaffe. 50% föredrog salt medan 50% undvek det. 

Hög 

kvalitet 
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3. Coa, KI., 

Epstein, JB., 

Ettinger, D., 

Jatoi, A., 

McManus, 

K., Platek, 

ME., Price, 

W., Stewart, 

M., Teknos, 

TN. & 

Moskowitz, 

B. 

  

2015 

  

USA 

 

The impact of 

cancer treatment 

on the diets and 

food 

preferences of 

patients 

receiving 

outpatient 

treatment. 

Dietförändringar 

som upplevs av 

cancerpatienter som 

får behandling i 

öppenvården. 

Sambandet mellan 

kostförändringar 

och utvalda 

hälsoutfall samt 

matpreferenser och 

aversioner hos 

dessa patienter.   

Patienter samlades in 

genom ett 

bekvämlighetsprov på sju 

olika cancercentrum. En 

enkät besvarades om ålder, 

kön, etnicitet, 

samsjukligheter, tid sedan 

diagnos, behandlingstyp, 

cancerform, 

aptitförändring och 

förändring i frekvensen av 

ätning, törstförändring och 

förändring i frekvensen av 

drickande, ökad eller 

minskad smakkänslighet 

(besk, metallisk, salt, söt, 

sur), ökad känslighet för 

aromer, viktförändring 

samt förändringar i orken. 

1199 (0). 

  

18-74 år 

(1043), >75 

(151), ingen 

info (5). 

  

Kvinnor (717). 

Män (450). 

Ingen info (32). 

  

Bröstcancer, 

gastrointestinal 

cancer, 

lungcancer, 

andra solida 

tumörer, 

hematologisk 

cancer, annan 

cancer (flera 

cancerdiagnoser, 

andra 

maligniteter 

eller okända 

maligniteter). 

Lukt- och smakförändringar: 67,2% rapporterade minst en lukt- eller 

smakförändring. 50,2% rapporterade en ökad smakkänslighet varav 

flest upplevde en ökad känslighet mot metallisk smak (18,6%). 17,8% 

rapporterade en minskad smakkänslighet varav 9,3% upplevde en 

minskad känslighet mot sött, 8,6% mot salt, 4,8% mot surt och 4,7 mot 

beskt. 43,3% rapporterade störningar av minst en lukt där de vanligaste 

aversionerna var mot rengöringslösningar (23,4%), parfym (22,4%), 

matlagningslukt (11,4%), fisk (10,8%) och handtvättmedel (8,2%).  

Aptit och törst: Ca 40% av patienterna hade minskad aptit sedan 

behandlingsstart och 30% rapporterade att de ätit mindre. Drygt 30% 

rapporterade ökad törst och <50% att de drack oftare. 

Cancerdiagnoser: Ökad aptit i procent: Bröstcancer (18,8), 

hematologisk cancer (15,1), lungcancer (14,6), andra solida tumörer 

(14,5) och gastrointestinal cancer (11). Minskad aptit i procent: 

Gastrointestinal cancer (47,1), lungcancer (44,6), andra solida tumörer 

(41,4), bröstcancer (36,2) och hematologisk cancer (29,4). Patienter 

med bröstcancer gick signifikant mer sannolikt upp i vikt än ner jämfört 

med andra diagnoser (p<0,01). Patienter med gastrointestinal cancer 

tenderade att uppleva signifikant hög belastning näringsrelaterade 

biverkningar och var mer sannolika att rapportera minskad aptit.  

Genus: Aptit och törst: Kvinnor upplevde en signifikant (p<0,01) 

minskad aptit sen behandlingens början jämfört med män (42,4% vs 

35,3%) men även en signifikant ökad aptit jämfört med män (16,8% vs 

13,5%). Kvinnor åt signifikant (p=0,01) mer sällan än män (32,9% vs 

26,4%) men även signifikant oftare jämfört med män (22,8% vs 

19,8%). Gällande törst (p=0,29) och hur ofta patienterna drack (p=0,65) 

sågs ingen signifikant skillnad mellan genus. Luktförändringar: Det var 

signifikant fler kvinnor än män (p<0,01) som upplevde luktrubbningar 

för följande lukter: rengöringsprodukter (28,5% vs 16,4%), parfym 

(28,2% vs 13,8%), matlagningslukter (14% vs 8%), fisk (13,7% vs 

6,4%), handtvättmedel (10,5% vs 4,9%) och plast (8,1% vs 2,2%). 

Smakförändringar: Det var signifikant fler kvinnor än män (p<0,01-

p=0,03) som upplevde en ökad smakkänslighet för salt (17% vs 11.1%), 

sött (16,9% vs 8%) och beskt (10,7% vs 6,9%). Däremot fanns ingen 

signifikant skillnad gällande minskad smakkänslighet.  

Ork: <75% rapporterade en minskning av orken sedan behandlingsstart 

medan 21,1% inte kände av det. De med nedsatt ork upplevde 

signifikant mer dietrelaterade problem jämfört med de med normala 

eller ökade nivåer (p<0,01). Nedsatt ork ledde mer sannolikt till 

minskad aptit, mindre matintag, mindre törst och mindre dryckesintag. 

Samband mellan nedsatt ork och förändrade lukt- och smakkänsligheter 

återfanns.  

Hög 

kvalitet 
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Viktförändring: Cirka 95% rapporterade en viktförändring sedan 

behandlingsstart och vanligast var viktminskning (43%). Dessa 

patienter var mer benägna att rapportera aptit- och törstminskning, 

minskat mat- och dryckesintag, ökad känslighet för metalliska och salta 

smaker, minskad känslighet för sura och söta smaker samt ökad 

känslighet för matlagningslukt och handtvättmedel.  

Matpreferenser: Behandlingen påverkade matpreferenserna. De fem 

främsta livsmedlen deltagarna föredrog var frukt och grönt (62,1%), 

soppa (55,9%), fågel (54,4%), pasta (49,5%) och fisk(47,5%) och de 

fem främsta livsmedel deltagarna ville undvika var fet/stekt mat (45%), 

kryddig mat (39,9%), sur smak (28,1%), indisk (27,6%) och mexikansk 

mat (26,9%).   

4.  IJpma, I., 

Renken, RJ., 

Gietema, 

JA., Slart, 

RHJA., 

Mensink, 

MGJ., 

Lefrandt, 

JD., Ter 

Horst, GJ., 

Reyners, 

AKL. 

  

2017 

  

Neder-

länderna 

 

Changes in taste 

and smell 

function, dietary 

intake, food 

preference, and 

body 

composition in 

testicular cancer 

patients treated 

with cisplatin-

based 

chemotherapy. 

Om ett systematiskt 

mönster finns av 

lukt- och smak-

förändringar, 

matpreferenser, 

nutritionsintag och 

kropps-

sammansättning. 

Kvarstår det över 

tid hos patienter 

med testikelcancer 

som behandlas med 

Cisplatin-baserad 

cytostatika? 

Enkäter som gällde 

subjektiv smak, lukt, aptit 

och hunger besvarades 

bara av patienterna. 

Strukturerade intervjuer 

samlade information om 

längd, tobaksvanor, 

utbildning och fysisk 

aktivitet. Patientjournaler 

gav information om 

sjukdomar och 

behandling. 

Smakremsor1 

användes för att testa den 

psykologiska 

smakfunktionen. 

Luktfunktionen testades 

med hjälp av Sniffin’ 

Sticks’-test2. 
Matpreferenstest utfördes 

med bilder.   

21 patienter 

(19) 

48 kontroll-

grupp. 

  

18-50 år. 

  

Män. 

 

Testikelcancer. 

Luktförändringar: Jämfört med kontrollgruppen hade patienterna en 

signifikant (p=0,045) lägre lukttröskel. Mellan patienterna fanns en 

bred variation av lukt- och smakförändringar. Ingen skillnad på 

lukttröskeln sågs under behandling och uppföljningsperiod mellan 

patienter jämfört med utgångsläget. Patienterna hade både signifikant 

lägre förmåga att luktdiskriminera och total luktfunktion under den 

andra cytostatikacykeln (p=0,008) än innan den andra cykeln 

(p=0,018).  

Smakförändringar: Tröskeln för salt smak var förhöjd vid avslutad 

cytostatikabehandling.  

Tidpunkt: Den subjektiva smakfunktionen, aptit och hungerkänsla 

minskade signifikant under den första och andra cytostatikacykeln 

jämfört med utgångsläget (p=0,001). Dessa parametrar samt 

luktfunktionen var även signifikant lägre under den andra cykeln än vid 

den andra cykelns start. Aptiten ökade ett år efter 

cytostatikabehandlingens start jämfört med utgångsläget. 

Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande matintag över tid jämfört 

med innan cytostatikabehandlingen. Kroppsvikt och BMI ökade sex 

månader efter cytostatikabehandlingens start jämfört med utgångsläget. 

Hög 

kvalitet 

5. Ponticelli, 

E., Clari, M., 

Frigerio, S., 

De 

Clemente, 

A., Bergese, 

I., Scavino, 

E., 

Bernardini, 

Dysgeusia and 

health-related 

quality of life of 

cancer patients 

receiving 

chemotherapy: 

A cross-

sectional study. 

Förekomsten av 

smakstörningar hos 

patienter som fått 

cytostatika-

behandling. 

Omfattning och 

inverkan av 

dysgeusi på 

Frågeformulär för att 

utvärdera patientens 

egenskaper och 

smakvariationer samt för 

att bedöma HRQOL 

genom instrumentet 

EORTC QLQ-

C304delades ut till 

289 (19). 

  

18-80 år. 

  

Kvinnor (154). 

Män (135). 

  

Bröstcancer, 

lymfom, 

Dysgeusi: 64% av patienterna utvecklade dysgeusi under och efter 

cytostatikabehandling och 36% gjorde det inte. Det var signifikant fler 

kvinnor än män (p=0,006) som utvecklade dysgeusi och med en högre 

nivå samt en sämre HRQOL.  

Diagnos: Samband mellan cancerdiagnos och dysgeusi återfanns med 

en signifikant större höjning (p=0,012) hos patienter med kolorektal 

cancer (72%), bröstcancer (69%), lungcancer (68%) och lymfom 

(68%). Signifikant samband mellan typ av cytostatika och förekomsten 

av dysgeusi återfanns också (p=0,031).   

Hög 

kvalitet 
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A. & 

Sacerdote, C. 

  

2017 

  

Italien 

 

HRQOL- 

patienter3. 

patienter som genomgick 

cytostatikabehandling. 

kolorektal 

cancer, 

myelom, 

lungcancer, 

leukemi, 

magcancer, 

huvud- och 

nackcancer, 

annan cancer. 

Livskvalitet: Patienter som utvecklade dysgeusi rapporterade 

signifikant sämre HRQOL (p=0,003). Patienter med dysgeusi hade en 

signifikant högre risk (p=0,002) att rapportera en sämre HRQOL.  

Självvårdsstrategier: Olika strategier för att hantera dysgeusi 

rapporterades, främst; små men många mål (41%), dricka vatten (33%), 

ändra smaktillsatser (33%), äta kall mat (19%). Cirka 26% kombinerade 

dessa strategier.  

6. Rehwaldt, 

M., 

Wickham, 

R., Purl, S., 

Tariman, J., 

Blendowski, 

C., Shott, S. 

& Lappe, M. 

  

2009 

  

USA 

Self-care 

strategies to 

cope with taste 

changes after 

chemotherapy. 

Faktorer som är 

relaterade till smak-

förändringar. 

Patienters 

användning av 

informationsblad 

om 

självvårdsstrategier. 

Identifiera 

strategier för 

hantering av 

specifika 

smakförändringar 

efter cytostatika-

behandling. 

Två enkäter delades ut. 

Den ena med frågor 

gällande symtom, hur 

besvärande symtomen var 

med mera. Det var både 

öppna frågor och 

alternativsfrågor. Den 

andra enkäten behandlade 

frågor gällande 

självvårdsstrategier. 

Patienterna fick svara på 

om de provat strategierna, 

i vilken grad det hjälpt 

samt ge förslag på andra 

underlättande strategier. 

37 (5). 

  

47-71 år. 

  

Kvinnor (35). 

Män (7). 

Bortfall ej 

redovisat. 

  

Bröstcancer, 

lungcancer, 

äggstocks-

cancer, annan 

cancer. Alla 

svarade inte. 

Smakförändringar i procent: Metallisk smak (78), ingen smak (68), 

besk smak (57). Andra förändringar i procent: Muntorrhet (83), 

påverkad förmåga att äta (75), minskad aptit (73), illamående (69). Ett 

signifikant samband sågs mellan besk smak i munnen och en minskad 

aptit (p=0,001), mellan sur smak och illamående (p=0,043), minskad 

aptit (p=0,007) samt muntorrhet (p=0,046).  

Livskvalitet: Vid det första mättillfället rapporterade 45% och vid det 

andra mättillfället 71% att smakförändringarna hade påverkat deras 

förmåga att handla mat (55% vs 46%), laga mat (79% vs 51%), äta 

(73% vs 72%), spendera fritid med sin familj (48% vs 51%) samt gå på 

sociala evenemang med vänner (51% vs 50%).  

Självvårdsstrategier:  >50% hade provat följande strategier; använda 

mer fett och såser, äta mindre men oftare, krydda mer, krydda mindre, 

äta kött med sött, suga på hårt godis, kokt mat, dricka vatten, undvika 

nötkött, marinera kött, undvika starkluktande mat, proteinrik mat, salta 

mer, munvård innan måltid, äta kall mat. Dessa strategier fungerade bra 

för majoriteten (71-100%). De strategier som rapporterades vara mest 

hjälpfulla mot smakförändringar var; Att använda mer salt (p=0,025), 

äta mer smaksatt proteinrik mat (p=0,034) och att äta mindre men oftare 

måltider (p=0,011). Rapporterade självvårdsstrategier; Vid metallisk 

smak i munnen – ät kall mat. Vid smakförlust – ät rumstempererad mat 

samt mer smaksatt proteinrik mat. Vid besk smak – undvik nötkött samt 

ät mindre men oftare måltider. Vid salt smak – salta mindre och ät kall 

mat. Vid minskad aptit – krydda mer.  

 

Hög 

kvalitet 

7. Sánchez-

Lara, K., 

Sosa-

Sánchez, R., 

Green-

Renner, D., 

Rodríguez, 

C., Laviano, 

Influence of 

taste disorders 

on dietary 

behaviors in 

cancer patients 

under 

chemotherapy. 

Sambandet mellan 

energi- och 

näringsintag och 

kemosensoriska 

förändringar hos 

cancerpatienter 

under cytostatika-

behandling. 

Enkäter om ålder, kön, 

alkohol- och tobaksvanor 

samt frågor om symtom 

relaterat till aptitförlust 

och smakförändringar. 

Fem koncentrationer av 

tre grundsmaksubstanser 

löstes i destillerat vatten. 

30 patienter (0) 

30 kontroll-

grupp. 

  

41-71 år. 

  

Kvinnor (14). 

Män (16). 

Smakförändringar: Patientgruppen hade högre procentuell smakförlust 

än kontrollgruppen (43,3% vs 10%) samt svårare för att upptäcka 

smaker (33,3% vs 10%). En signifikant skillnad mellan grupperna 

återfanns för upptäckt av smaken sött (p=0,05) och igenkännande av 

smaken beskt (p=0,04) men ingen för umami. När grupperna jämfördes 

sågs en signifikant skillnad för upptäckten av sött (p=0,027). 

Patienterna behövde en högre koncentration av smakerna för att kunna 

känna igen sött och beskt. 

Hög 

kvalitet 
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A., Motola-

Kuba, D. & 

Arrieta, O. 

  

2010 

  

Mexiko 

 

Patienterna fick prova 

smakerna fyra timmar 

efter att de ätit eller rökt. 

De fick smaka varje 

lösning, skölja munnen 

med neutralt destillerat 

vatten mellan varje smak 

och sen berätta om det 

smaksatta vattnet 

smakade annorlunda 

jämfört med det neutrala 

vattnet. 

  

Bröstcancer, 

lungcancer, 

prostata-

cancer, 

multipelt 

myelom, 

lymfom. 

Matintag: Patienter med högre värde än medianvärdet för upptäckt av 

sött samt igenkännande av beskt visade ett signifikant lägre 

näringsintag (p<0,05). Andelen som inte klarade av att inta hela sitt 

rekommenderade energibehov var högre hos de med högre värde än 

medianvärdet för upptäckt och igenkännande av sött och beskt jämfört 

med de patienter med normala smaktrösklar. 

Viktförändring: Procentuellt var andelen patienter med viktförlust 

högre av de med högre värde än medianvärdet för igenkännande av 

beskt (100% vs. 67%). 

8. Shahvazi, S., 

Onvani, S., 

Heydari, M., 

Mehrzad, V., 

Nadjarzadeh, 

A. & 

Fallahzadeh, 

H. 

  

2017 

  

Iran 

 

Assessment of 

nutritional 

status using 

abridged scored 

patient-

generated 

subjective 

global 

assessment in 

cancer patient. 

Förekomsten av 

malnutrition hos 

patienter under 

cytostatika-

behandling. 

Enkäter delades ut till 

patienter i öppenvården. 

Patientjournaler användes 

för vikt och BMI. 24 

timmars kostregistrering 

med hjälp av dietist. 

300 (0). 

  

39- 68 år. 

  

Kvinnor (178). 

Män (122). 

  

Bröstcancer, 

gastro-

intestinal 

cancer, annan 

cancer 

(leukemi, 

lymfom, 

kvinnlig 

respektive 

manlig genital 

cancer, annan 

cancer). 

Aptitpåverkan: De vanligaste symtomen relaterat till aptit i procent: 

fatigue (51,3), anorexi (43,3), muntorrhet (41). 125 personer (41,7%) 

hade ett minskat matintag. Totalt 182 personer (60,7%) led av 

malnutrition och behövde näringstillägg. 

Diagnos: Bland de mer vanliga cancerdiagnoserna sågs malnutrition 

mest hos de individer med lymfom (hos 63,6%) och mest sällan hos 

män med genital cancer (hos 20%). 

Hög 

kvalitet 

9. Steinbach, 

S., Hummel, 

T., Böhner, 

C., Berktold, 

S., Hundt, 

W., Kriner, 

M., 

Heinrich, P., 

Sommer, H., 

Hanusch, C., 

Prechtl, A., 

Qualitative and 

quantitative 

assessment of 

taste and smell 

changes in 

patients 

undergoing 

chemotherapy 

for breast cancer 

or gynecologic 

malignancies. 

Kortsiktiga och 

långsiktiga effekter 

av cytostatika-

behandling på 

olfaktorisk och 

gustatorisk 

funktion. 

Olfaktoriska och 

gustatoriska funktioner 

testades på 87 kvinnor 

fyra gånger; före (0 

veckor), under (nio 

veckor), direkt efter (18 

veckor.) och tre månader 

efter (30 veckor) 

cytostatikabehandling. 

Kvinnorna svarade även 

på ett frågeformulär för 

87 (0). 

  

20-71 år. 

  

Kvinnor. 

  

Bröstcancer, 

äggstocks-

cancer, 

livmoder-

halscancer, 

Luktförändringar: Jämförelse mellan TDI innan, under och direkt efter 

cytostatikabehandling visade en signifikant reducering i den 

olfaktoriska funktionen. Tre månader efter behandling var den nästintill 

helt återställd.  

Smakförändringar: De genomsnittliga totala smakproven visade på en 

signifikant minskning av den gustatoriska funktionen under behandling. 

Tre månader efter var den helt återställd. Varje smak (söt, sur, salt och 

besk) minskades signifikant under och efter behandling men den salta 

smaken påverkades mest. Ingen skillnad mellan den äldre och yngre 

gruppen, smak-förändringar sågs i alla åldrar under behandling. 

Hög 

kvalitet 
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Schmidt, B., 

Bauerfeind, 

I., Seck, K., 

Jacobs, VR., 

Schmalfeldt, 

B. & 

Harbeck, N. 

 

2009 

 

Tyskland 

att subjektivt utvärdera 

deras symtom före och 

efter behandling. 

Lukttesterna utfördes 

med Sniffin’stick test och 

smaktesterna utfördes 

med smakremsor. 

endometrial 

cancer, 

vulvacancer. 

Lukt- och smakförändringar: Ingen TDI- eller smakskillnad under de 

fyra mättillfällena sågs relaterat till diagnosen. Hos kvinnor som fick 

karboplatin för bröst- eller äggstockscancer fanns en reducering i den 

olfaktoriska och gustatoriska funktionen under och efter behandling. 

Det fanns dock ingen skillnad mellan kvinnor som fick 

cisplatin/karboplatin jämfört med kvinnor som fick icke-

platinainnehållande cytostatika. 

10. Steinbach, 

S., Hundt, 

W., Zahnert, 

T., Berktold, 

S., Böhner, 

C., 

Gottschalk, 

N., Hamann, 

M., Kriner, 

M., 

Heinrich, P., 

Schmalfeldt, 

B. & 

Harbeck N. 

  

2010 

  

Tyskland 

 

Gustatory and 

olfactory 

function in 

breast cancer 

patients. 

Luktsinnet hos 

individer med 

bröstcancer. 

Aptitförlust 

orsakad av 

förvrängd lukt- och 

smakfunktion eller 

av biprodukter till 

tumören. 

Enkäter för att bedöma 

subjektiv olfaktorisk och 

gustatorisk funktion och 

aptit. Frågor besvarades 

genom att skatta en siffra 

mellan 0 och 100. 

Luktfunktionen 

undersöktes med hjälp av 

Sniffin’ Sticks’-test. För 

att bedöma 

smakfunktionen användes 

smakremsor. 

69 (0). 

  

32-71 år. 

  

Kvinnor. 

  

Bröstcancer, 

Sekundär-

tumör (bröst, 

ovarial, vulva, 

cervix eller 

Hodgkin). 

Luktförändringar: Ingen av grupperna visade signifikant skillnad av 

medelvärde av lukttröskel jämfört med friska kvinnor (p=0,48) men 

båda grupperna visade ett signifikant bättre medelvärde av 

luktidentifiering (p<0,01) och luktdiskiminering (p<0,01). Detta 

resulterade i ett signifikant bättre TDI (totala luktfunktionen) jämfört 

med friska kvinnor (p<0,01). Dock sågs en signifikant minskning av 

TDI i takt med ökad tumörstorlek.  

Smakförändringar: Det visade ingen signifikant skillnad mellan 

bröstcancerpatienter och friska kvinnor gällande smak av sött, salt, surt 

och beskt på höger sida av tungan. På vänster sida av tungan hade 

bröstcancerpatienter ett signifikant lägre medelvärde för sur smak än 

friska kvinnor (p<0,01). Ingen signifikant skillnad kunde påvisas för 

sött, salt eller beskt. Man fann ingen kvinna i studien som led av 

dysgeusi. 

Diagnos: Det fanns inget signifikant samband mellan tumörstorlek och 

smak varken på höger eller vänster sida av tungan. Olika histologi eller 

grad av bröstcancer eller metastaser i lungor eller lever hade ingen 

påverkan på lukt eller smak. 

Hög 

kvalitet 

11. Turcott, JG., 

Juárez-

Hernández, 

E., De la 

Torre-

Vallejo, M., 

Sánchez-

Lara, K., 

Luvian-

Morales, J. 

& Arrieta, O. 

 

Value: Changes 

in the detection 

and recognition 

thresholds of 

three basic 

tastes in lung 

cancer patients 

receiving 

cisplatin and 

paclitaxel and 

its association 

with nutritional 

Förändringar i 

upptäckt och 

igenkännande av 

smakerna umami, 

sött och beskt hos 

patienter med 

lungcancer 

(NSCLC) som 

erhåller cisplatin- 

och paclitaxel-

baserad cytostatika. 

Deras association 

Substanser som användes 

för de olika smakerna 

löstes i destillerat vatten. 

Deltagarna fick smaka 

varje lösning, skölja 

munnen med vanligt 

vatten i mellan och 

berätta om det smaksatta 

vattnet smakade 

annorlunda mot det 

vanliga vattnet. Enkäter 

värderade om maten 

40 (32). 

  

40-70 år. 

  

Kvinnor (20). 

Män (20). 

  

Lungcancer 

(NSCLC). 

Smakförändringar: Signifikant skillnad av upptäckt (p=0,017) och 

igenkännande (p=0,028) av umami sågs efter behandling jämfört med 

innan. Cytostatika minskade signifikant upptäckt av beskt (0,035). 

Denna minskning var dock inte associerad med HRQOL (hälsorelaterad 

livskvalitet). Känsligheten efter cytostatika ökade med 20% för umami, 

med 25% för sött och med 27,5% för beskt medan känsligheten 

minskade med 5% för umami, 7,5% för sött och 5% för beskt. 

Självskattning: När patienterna gjorde en självskattning av 

smakförändringar sågs ingen signifikant skillnad mellan innan och efter 

cytostatikabehandling. Däremot rapporterade 37,5% dysgeusi innan 

behandling och 34,2% dysgeusi efter behandling. Efter behandling 

rapporterades följande i procent; annorlunda smak på mat (34), besk 

Hög 

kvalitet 



36 
 

2016 

  

Mexiko 

 

and quality of 

life parameters. 

till näringsmässiga 

och hälsorelaterade 

livskvalitets-

parametrar. 

upplevdes ha obehaglig 

smak, smaklös och besk 

smak i munnen. För att 

mäta livskvaliteten 

användes EORTC-QLQ-

C30. Cytostatikatoxicitet 

värderades med hjälp av 

CTCAE5. 

smak i munnen (42), muntorrhet (57), smaklöshet (35) och obehaglig 

smak på maten (12). Dock var, enligt CTCAE-skalan, 20% av 

patienterna diagnostiserade dysgeusi innan behandlingen och 25% efter 

behandlingen. 

Viktförändring: Lägre vikt var associerat med besk smak i munnen. 

Enligt SGA (subjektivt globalt bedömningsformulär) hade näringsbrist 

ett samband med lägre igenkänning för umami och upptäckt av beskt. 

För de med ökad upptäckt för sött fanns ett minskat näringsintag. 

Livskvalitet: De patienter med ökad igenkänning av umami visade en 

försämring av HRQOL och det var också associerat med högre frekvens 

av dysgeusi, förstoppning och tendens till anorexi jämfört med de med 

minskad/oförändrad känslighet. Enligt de självskattade enkäterna om 

smakförändringar var HRQOL signifikant förknippat med att mat hade 

en obehaglig smak, smaklös mat och besk smak i munnen. 

 

12. Yakirevitch, 

A., Talmi, 

YP., Baram, 

Y., Weitzen, 

R. & Pfeffer, 

MR. 

  

2005 

  

Israel 

Effects of 

cisplatin on 

olfactory 

function in 

cancer patients. 

Om behandling 

med cisplatin 

kommer att leda till 

ett nedsatt luktsinne 

hos cancerpatienter 

samt om det finns 

andra faktorer som 

kan påverka 

luktfunktionen. 

Patienter som 

behandlades med 

standardbehandlingar 

(som alla inkluderade 

cisplatin i dos av minst 75 

mg m-2 per cykel) för 

deras cancerdiagnoser 

deltog. De fick en till sex 

cykler av cytostatika. Den 

olfaktoriska funktionen 

testades före och efter 

varje behandling med 

cisplatin och den 

slutgiltiga 

luktbedömningen 

utfördes minst tre veckor 

efter sista cykeln. 

Olfaktionen bedömdes 

med Sniffin’Sticks test. 

21 (0). 

  

28-78 år. 

  

Kvinnor (8). 

Män (13). 

  

Gastro-

intestinal 

cancer, 

lungcancer, 

okänt primär 

karcinom, 

malignt 

melanom, 

metastatisk 

seminom. 

Olfaktorisk funktion: Hos endast en patient noterades en signifikant 

minskning med 60% av den olfaktoriska funktionen, efter den tredje 

cytostatikacykeln. Hos drygt 95% av deltagarna återfanns ingen 

signifikant minskning av luktfunktionen.  

 

Medelhög 

kvalitet 

13. Zabernigg, 

A., Gamper, 

EM., 

Giesinger, 

JM., 

Rumpold, 

G., 

Kemmler, 

Taste alterations 

in cancer 

patients 

receiving 

chemotherapy: a 

neglected side 

effect? 

Förekomten av 

smakförändringar i 

patienter med 

kolorektal cancer, 

lungcancer och 

pankreascancer. 

Effekten av 

kliniska variabler 

Patienter mellan dag 0 

och 30 i 

cytostatikabehandlingen 

togs med i studien. 

Livskvaliteten mättes 

med EORTC QLQ-C30. 

Smak-förändringar 

utvärderades med två 

197 patienter 

(0) 89 referens-

grupp. 

  

31-85 år. 

  

Kvinnor (85). 

Män (112). 

Smakförändringar: 69,9% av patienterna rapporterade 

smakförändringar under minst ett bedömningstillfälle och 14,6% 

rapporterade förändringar vid alla bedömningstillfällen. Utefter det 

totala bedömningsantalet (n=1024) rapporterade knappt 17,6% svåra 

smakförändringar och 26,1% milda. Smaken försämrades även 

signifikant med tiden sedan studiestarten (p=0,009). 

Diagnos: Mest förändringar rapporterade patienter med kolorektal 

cancer (50,4%), därefter lungcancer (41,4%) och pankreascancer 

Hög 

kvalitet 
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G., 

Gattringer, 

K., Sperner-

Unterweger, 

B. & 

Holzner, B. 

2010 

  

Österrike 

och effekterna av 

luktförändringar på 

livskvaliteten. 

frågor från EORTC QLQ-

C30 vars resultat gjordes 

om linjärt till 0-100 

poäng där höga poäng 

indikerade svårare 

smakförändringar. För att 

få referensvärden till 

förändringarnas 

förekomst och 

svårighetsgrad samlades 

ett bekvämlighetsprov in 

från allmänheten (n=89) 

vars deltagare inte hade 

någon cancerhistoria. 

  

Lungcancer, 

kolorektal 

cancer, 

pankreas-

cancer. 

(41,1%). Skillnaden mellan diagnoserna var signifikant med mer 

smakförändringar hos kolorektal cancer jämfört med lungcancer 

(p=0,003) och pankerascancer (p<0,001).  

Genus:  Kvinnor rapporterade signifikant mer smakförändringar än 

män (p=0,01). 

Livskvalitet: Smakförändringar är associerat med en signifikant 

minskning (p<0,001) av olika aspekter gällande livskvaliteten, med 

starkast samband till aptitförlust, trötthet och illamående/kräkningar. 

 

1. Smakremsor som impregnerats med antingen söt, sur, salt eller besk smak (Ijpma et al., 2017) användes för att testa den psykologiska smakfunktionen. Efter att ha placerat en av remsorna 

på tungan skulle deltagarna identifiera smaken och svara i ett tvångsvalsförfarande som sedan poängsattes (Ijpma et al., 2017). 

 

2. Sniffin’ Stick test undersöker en individs luktfunktion med hjälp av 16 olika speciella luktpennor (Steinbach et al., 2009). Luktidentifiering testas genom att pennspetsen hålls cirka två 

centimeter under näsborrarna under tre sekunder. Individen får genom flervalsalternativ välja vilken lukt som identifieras. Vid luktdiskriminering får individen 16 olika penntripletter varav två 

lukter är lika och en är annorlunda de andra. Individen ska då tala om vilken som är annorlunda. För att mäta lukttröskeln får individen i randomiserad ordning lukta på två pennor utan lukt 

och en penna med lukt varav den sistnämnda ska identifieras (Steinbach et al., 2009).  

 

3. HRQOL står för health-related quality of life. World Health Organization (2018) definierar livskvalitet som uppfattningen en individ har om ställningen i livet vilket påverkas bland annat av 

den fysiska hälsan, psykologiska tillstånd, personliga övertygelser och sociala relationer. 

 

4. EORTC QLQ-C30 är ett internationellt validerat (Ponticelli et al., 2017) och allmänt använt cancerinriktat QOL-instrument. Det består av fem funktionella skalor (fysisk, social, roll, 

känslomässig, kognitiv), en skala för global QOL och nio symtomvågor (trötthet, illamående / kräkningar, smärta, dyspné, sömnstörningar, aptitförlust, förstoppning, diarré och ekonomisk 

inverkan). 

 

5. CTCAE står för Common Terminology Criteria for Adverse Effects och är en skala som används för att mäta cytostatikatoxicitet (Turcott, Juárez-Hernández, De la Torre-Vallejo, Sánchez-

Lara, Luvian-Morales, & Arrieta, 2016). 


	1. BAKGRUND
	1.1 Cytostatikabehandling
	1.2 Påverkan på aptit i samband med cancersjukdom
	1.3 Lukt och smak i samband med cancersjukdom
	1.3.1 Vad är lukt?
	1.3.2 Vad är smak?
	1.3.3 Lukt- och smakförändringar

	1.4 Livskvalitet
	1.5 Omvårdnadsperspektiv
	1.6 Samhällsperspektiv
	1.7 Teoretisk referensram
	1.8 Problemformulering
	1.9 Syfte
	1.10 Frågeställningar
	2.1 Design
	2.2 Sökstrategi
	2.2.1 Urval
	2.2.1.1 Databaser
	2.2.1.2 Sökord
	2.2.1.3 Inklusionskriterier
	2.2.1.4 Exklusionskriterier

	2.2.2 Tillvägagångssätt

	2.3 Forskningsetiska överväganden
	2.4 Bearbetning och analys
	2.4.1 Kvalitetsbedömning
	2.4.2 Resultatanalys

	3.1 Lukt- och smakförändringar som kan uppstå i samband med cytostatikabehandling
	3.1.1 Luktförändringar
	3.1.2 Smakförändringar

	3.2 Utbredning av lukt- och smakförändringar i samband med cytostatikabehandling
	3.2.1 Lukt- och smakförändringar
	3.2.3 Cancerdiagnoser
	3.2.4 Tidpunkt

	3.3 Hur individens aptit kan påverkas i samband med cytostatikabehandling
	3.3.1 Aptitpåverkan
	3.3.2 Livskvalitet
	3.3.3 Självvårdstrategier

	4.1 Resultatdiskussion
	4.1.1 Utbredning
	4.1.3 Smakförändringar
	4.1.4 Cancerdiagnoser
	4.1.5 Tidpunkt och genus
	4.1.6 Självvårdsstrategier
	4.1.7 Kunskapsutveckling

	4.2 Metoddiskussion
	4.3 Vidare forskning
	4.4 Slutsats

	5. REFERENSER

