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Rangordning - historik
patientupplevda biverkningar vid kemoterapi 
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1983 1 1996 2 1997 3 2002 4

Kräkning Illamående Illamående Påverkan på 
familj/partner

Illamående Trötthet Håravfall Håravfall

Tappa håret Tappa håret Kräkning Konstant trötthet

Kräkning plats 5 Kräkning plats 11

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sedan 90-talet då 5 HT 3 receptorantagonisterna började användas har vi successivt förbättrat profylax och behandling av cytostatikainducerat illamående. Utvecklingen från 1983 visar att kräkning som då skattades som den svåraste biverkningen successivt har rankats allt längre ner på listan. I en studie från 2002 kom kräkning på elfte plats. Istället har påverkan på familjen rankats högst.Dessa studier grundar sig på ett litet urval patienter vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser men de visar ändå på en positiv utveckling. Senare studier med betydligt större underlag visar dock att problemet med illamående ock kräkningar fortfarande är mycket vanliga. Referenser:1Coates AS et al, 1983, Eur J Clin Oncol, 19:203-2082Griffin AM, 1996, Ann of Oncol, 7:189-1953De Boer-Dennert M, 1997, Br J of Cancer, 76 (8): 1055-10614Carelle N et al, 2002, Cancer, 95(1):155-63



Hur vanligt är det med 
Illamående och kräkningar?
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Det beror på vem du frågar!
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Presentatör
Presentationsanteckningar
I en internationell studie från 2001-2002, med patienter från 14 onkologiska kliniker gjordes en jämförelse mellan hur patienter skattade akut och fördröjt illamående och kräkning vid hög- och medel emetogen behandling samtidigt som vårdpersonal fick uppskatta hur illa patienterna mådde. 97 % av patienterna fick 5 HT3 receptor antagonist och 78 % av patienterna fick kortison före behandlingen. Studien visade att det inte var någon stor skillnad i hur vårdpersonal uppskattade och patienterna skattade det akuta illamåendet. Däremot uppskattade vårdpersonalen det fördröjda illamåendet avsevärt lägre, ca 30 %, än patientgruppen. Studien visar på att patienternas upplevelse skiljer sig från vårdpersonalens framförallt när det gäller det fördröjda illamåendet och på att det fortfarande finns ett stort behov av att förbättra antiemetika behandlingen för patienter som får cytostatikabehandling.Fortfarande, efter införandet av Emend (se bildspel ”läkemedel mot illamående”) är förhållandet detsamma. En mindre studie gjord 2011 bekräftar att vårdpersonal fortfarande underskattar patienternas illamående vid cytostatikabehandling (Majem M et al, 2011).Referenser:Grunberg S. Cancer. 2004;100:2261-2268.



Förekomst

Idag besväras mellan 5-30 % av patienter som får 
cytostatikabehandling av kräkningar

Illamående drabbar upp till 70 % av patienterna varav             
ca 20 – 30% är av hög grad
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Referenser:Farrell C, Brearly S, Pilling M, Molassiotis A. The impact of chemotherapy – related nausea on patient´s nutritional status, pshycological distress and quality of life. Support Care Cancer 2013; 21:59-66�Pirri C et al. Nausea still the poor relation in antemetic therapy? The impact on cancer patient´s quality of life and psychological adjustment of nausea, vomiting and appatiete loss, individually and concurrently as part of a symptom cluster. Support Care Cancer 2013 21:735-748



Påverkan på livskvalitet 
av illamående/ kräkningar
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Denna bild visar hur livskvaliteten påverkas av illamående och kräkningar före och efter cytostatikabehandling. Resultatet visar att livskvaliteten påverkas i hög grad av illamående och kräkning efter cytostatikabehandling.I denna studie har man använt sig av Functional Living Index Emesis, förkortat, FLIE. FLIE är ett validerat självskattningsinstrument som mäter hur illamående och kräkning påverkar livskvaliteten. Formuläret består av 9 frågor vardera för illamående och kräkning där patienterna skattar hur det dagliga livet påverkas på en 7-gradig VAS skala. Stor påverkan på livskvaliteten skattas som 1 och ingen påverkan skattas som 7. Ju färre poäng desto större inverkan har alltså illamående och kräkning på livskvaliteten. Referenser:Functional Living Index–Emesis (FLIE): Adapted from CM Lindley et al. Qual Life Res. 1992;1:331–340. 



Citat

“ Jag blir orolig för, nu känner jag… jag kan inte… kommer det 
att bli så här hela tiden, och sedan försökte jag att räkna ut hur 
lång tid jag skulle få denna behandlingen, hur skulle det bli 
under sex behandlingar? Hur länge skulle jag må illa och jag 
kände att jag inte skulle klara att må illa så länge… ”
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett utdrag som beskriver en patients upplevelse ur Karin Bergkvist intervjustudie.Referenser:Bergkvist K, Wengström Y. European Journal of Oncology Nursing 2006; 10: 21-19



Illamående och kräkningar kan påverka

Sociala aktiviteter, familj, arbete

Nutrition och vikt

Vätske- och elektrolyt balans

Risk för fatigue

Försämrad livskvalitet
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Presentatör
Presentationsanteckningar
CINV påverkar livskvaliteten genom att inverka på det dagliga livet. Det dagliga livet och den negativa inverkan på livskvaliteten påverkas i högre grad av illamående än av kräkning. Detta innebär svårigheter att umgås med familj och vänner och utföra dagliga sysslor såsom t.ex. arbete, fritidsaktiviteter och matlagning. Minskad matlust och oförmåga att äta och dricka kan leda till viktnedgång, fatigue, obalans i vätske- och elektrolytbalansen och kan ge ökad risk för mukosit och diarré. Refernser:Bender C M et al. Chemotherpy-Induced nausea and Vomiting. Clinical Journal of Oncology Nursing. 2002; 6:97-102�Bloech-Daum B et. al. Delayed Nausea and Vomiting continue to reduce Patients´ Quality of Life After highly and moderate emetogenic Chemotherapy Despite Antiemetic Treatment- J of Clin Onc. 2006, 24, 27, 20.�Farrell C, Brearly S, Pilling M, Molassiotis A. The impact of chemotherapy – related nausea on patient´s nutritional status, pshycological distress and quality of life. Support Care Cancer 2013; 21:59-66



Illamående fortfarande ett stort problem

Vårdpersonalen underskattar problemet

Kunskap finns

Läkemedel finns
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Sammanfattningsvis:Vi ser inte alltid, och underskattar problemet.Kunskap finns men vi använder den inte i den omfattning som vi borde.Läkemedel finns men använder vi dom på ett optimalt sätt?Det är kostnadseffektivt att ge optimal antiemetika behandling. Rätt behandling till rätt patient.Om man ser till den totala behandlingskostnaden så utgör kostnaden för antiemetika fortfarande en liten del.
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