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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många människor. Var tredje svensk 

beräknas drabbas av sjukdomen. Cancerbehandlingen har utvecklats och fler överlever, 

däremot är behandlingen aggressiv och ger biverkningar som bland annat förändrar 

nutritionen. En av förutsättningarna för hälsa är tillräcklig nutrition. Vid bristande 

näringsintag påverkas individens immunsystem, risken för sjukdomar ökar och 

välbefinnandet kan minska. Personens välbefinnande är en förutsättning till god 

livskvalité.  

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av nutritionens betydelse för hälsa hos 

personer med cancer.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie som identifierat 12 studier via databasen 

MEDLINE via PubMed. Litteraturstudien bygger på en tematisk analys. 

Resultat: Det framkommer att personer med cancer får nutritionsrelaterade problem 

(NRP) vid behandling. Det skapar svårigheter för ett tillräckligt näringsintag. Den 

förändrade situationen ger negativa känslor och begränsar individen socialt. En 

förutsättning för att hantera NRP och bevara hälsan är att hitta egenvårdsstrategier. 

Slutsats: Nutritionsrelaterade problem medför påfrestningar fysiskt, psykiskt och 

socialt hos personen med cancer. Sjuksköterskan har en betydande roll för att 

uppmärksamma individuella behov hos personer med cancer och anpassa omvårdnaden 

efter individen. Det är betydelsefullt ur ett omvårdnadsperspektiv att motivera personer 

till egenvårdsstrategier för att främja hälsa.  

 

Nyckelord: cancer, erfarenheter, hälsa och nutrition.  

  



 

 

Abstract 

Background: Cancer is a disease that affects a lot of people. A third of the Swedish 

population is estimated to be affected of the disease. The cancer treatment has evolved 

and more and more of the affected people survive, on the other hand the treatment is 

aggressive and gives side effects where altered nutrition is one of them. For a good 

health, a good nutrition is necessary. When there is a lack of nutrition the individual’s 

immune system is affected, the risk for diseases increases and the wellbeing of a person 

decreases. A person’s wellbeing is a requirement for quality of life. 

Aim: The aim was to describe experiences of the importance of nutrition for the health 

of people with cancer. 

Method: A descriptive review that identified 12 studies through the database 

MEDLINE through PubMed.  The literature study builds on a thematic analysis. 

Results: in the present result it occurs that people with cancer get nutrition related 

problems (NRP) in connection with the treatment. Which creates a problem with a good 

nutrition intake. The altered situation gives negative emotions and limits the individual 

socially. A basis to handle NRP and preserve the health is to find self-care strategies. 

Conclusion: Nutrition related problems are common on people with cancer and causing 

straining physically, psychological and socially. The nurse has an important role to pay 

attention to individual needs of people with cancer and adapt the care to the individual. 

It is significant from a care perspective to motivate people to self-care strategies to 

promote health. 

Keywords: cancer, experiences, health and nutrition.  
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1. Introduktion 

1.1 Hälsa  

Hälsa kan ses utifrån olika synsätt och kategoriseras i två perspektiv. Det biomedicinska 

synsättet anser att hälsa uppnås vid frånvaro av sjukdom medan det holistiska 

perspektivet menar att människans kropp, själ och ande ska ses som en helhet. Hälsa är 

en process som utgår från den unika individens upplevelser och känsla av sammanhang 

(Willman 2014). I denna litteraturstudie ses hälsa utifrån Socialstyrelsens definition att 

hälsa är “fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av 

sjukdom eller skada” (Socialstyrelsen 2018a). Fysisk hälsa är kroppsligt välbefinnande. 

Det avser alla kroppsliga organ och är inte endast frånvaro av symtom och sjukdom. 

Fysisk hälsa innefattar även förmågan till fullständigt välbefinnande genom att äta en 

balanserad kost, vila och hålla sig fysiskt aktiv (Felman 2009). Psykisk hälsa utgår från 

individens upplevelse av tillvaron. Känslan av meningsfullhet ökar välbefinnandet 

medan oro, ångest och psykiatriska diagnoser bidrar till psykiska påfrestningar 

(Folkhälsomyndigheterna 2019). Karolinska Institutet (u.å.) har definierat sociala 

bestämningsfaktorer för hälsan som “Omständigheterna inom vilka människor föds, 

växer upp, lever, arbetar och åldras, och systemen som etableras för att hantera 

sjukdom. Dessa omständigheter formas i sin tur av större krafter: ekonomi, socialpolitik 

och politik.”.  

 

1.2 Cancer 

År 2017 drabbades 61 000 av diagnosen cancer i Sverige och uppskattningsvis 

förväntas var tredje svensk drabbas av cancer under sin livstid (Socialstyrelsen 2018b). 

Cancer orsakas av malign mutation i celldelningen. Sjukdomen kan vara ärftlig eller 

bero på livsstil (Ericson & Ericson 2012). Allmänna symtom vid cancer kan vara 

depression, orkeslöshet, smärta och undernäring (Bruun Lorentsen & Grov 2011). 

Behandlingen kan skilja sig åt beroende på cancertyp. Cytostatika, tyrokinashämmare, 

antikroppar, strålning, stamcellstransplantation och kirurgi är några utav behandlingarna 

vid cancer (Ericson & Ericson 2012). Målet med cancerbehandling är att slå ut 

cancercellerna, dock påverkas hela kroppen utav behandlingen. Sjukdomen drabbar 

individen hårt i form av fysiska biverkningar vid behandling samt psykisk påfrestning 

av att sjukdomen kan ha en osäker prognos (Bruun Lorentsen & Grov 2011). 
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Cancerbehandlingen har blivit effektivare och flera överlever sjukdomen (Baker, 

Denniston, Smith & West 2005). 

 

1.3 Hälsa hos personer med cancer 

Erfarenhet är ett begrepp som beskriver personens sammanställda upplevelser och 

iakttagelser av ett fenomen (Svenska akademiens ordbok 1922). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie utgår från personens erfarenheter för att förstå nutritionens 

betydelse för hälsan. Forskning visar att personer som överlevt cancer har en försämrad 

psykisk hälsa. Den psykiska hälsan kan kopplas till rädsla för att den fysiska förmågan 

ska begränsas och att cancern ska komma tillbaka (Baker et al. 2005). I en kvantitativ 

studie undersöktes personer med cancers livskvalité. Personerna med cancer har 

generellt en lägre fysisk hälsa än övriga befolkningen. Faktorer som hade betydelse för 

personers fysiska hälsa var diagnos i tidig ålder, diagnosens tidsintervall, inte pågående 

behandling samt utbildningsnivå och civilstatus. Studien visade även att psykisk ohälsa 

förekom hos personer som diagnostiserats med cancer (Horick et al. 2017). I en studie 

värderas livskvalité hos personer med cancer. Resultatet visar att ångest och depression 

ökar under behandlingen och minskar livskvalitén. Vårdpersonal och anhöriga har en 

betydande roll för livskvalitén hos personer med cancer (Marco & White 2019). Att 

informera och utbilda personer med cancer om en hälsosam livsstil ökar medvetenheten 

och förståelsen för hälsans helhet. Personerna som fick ta del av livsstilsförändringar 

som kunde främja hälsan upplevde ett ökat välbefinnande. De kände sig starkare både 

fysiskt och psykisk (Mikkelsen, Vassbakk-Brovold, Antonsen, Berntsen, Kersten & 

Fegran 2020).  

 

1.4 Nutrition 

Nutrition är en viktig del inom omvårdnaden och sjuksköterskans uppgift är att 

förebygga undernäring. Oral nutrition innefattar allt som handlar om måltiden, det är en 

process som inkluderar val av näringsämnen, matinköp, tillagning av mat, ätande samt 

måltidsmiljö (Westergren 2014). God nutrition är en förutsättning för hälsa. En god 

nutrition stärker individens immunsystem, minskar risk för sjukdomar och förlänger 

livslängden (World Health Organization u.å.). Vid sjukdom som påverkar munhålan kan 

tillförsel av oral nutrition begränsas och näringstillförseln blir otillräcklig. Artificiell 

nutrition är en bra metod för att upprätthålla tillräckligt näringsintag vid sjukdom. 

Artificiell näringstillförsel innefattar enteral- och parenteral nutrition. Enteral nutrition 



 

 3 

 

är näring via sond till magsäcken och parenteral nutrition innebär näring direkt till 

blodet. Näringstillförsel som ges artificiellt saknar lukt- och smaksensationer. Maten 

saknar även ett inbjudande utseende som ökar känslan av hunger. Det sociala 

sammanhanget vid en måltid blir inte naturligt. Personer med artificiell nutrition 

förlorar helheten av måltiden. Vid måltidssituationen behöver sjuksköterskan ge stöd 

och uppmuntran (Läkemedelsboken 2015). I föreliggande studie innefattar nutrition 

endast oral nutrition eftersom artificiell nutrition förlorar helheten av måltidssituation.  

 

1.5 Nutrition vid cancer 

Personer med cancer kan drabbas av näringssvikt vilket kallas för primär kakexi eller 

sekundär kakexi. Primär kakexi innebär att proteinomsättningen förändras vilket 

resulterar i att muskler, fett och proteiner bryts ner. Resultatet blir en kraftig avmagring 

och undernäring. Sekundär kakexi innebär minskat intag av mat. Vårdpersonal har i 

dessa situationer en betydande roll i att förbättra måltidssituationen och underlätta för 

personen med cancer (Bruun Lorensten & Grov 2011). Tidigare forskning har belyst att 

undernäring hos äldre personer med cancer är underdiagnostiserat och en tidigare 

bedömning av nutrition skulle minimera risken för komplikationer. Undernäring är en 

riskfaktor för högre mortalitet, funktionella begränsningar och längre återhämtningstid 

vid cancer. Undernäring kan också ge patienten sämre behandlingssvar, risk för 

infektion, längre vårdperiod och risk för depression. Alla dessa riskfaktorer bidrar till 

högre sjukhuskostnader för samhället samt minskad livskvalitet för patienten. Samtidigt 

visar studien att god nutrition resulterar i starkare tolerans till cancerbehandling och 

mindre biverkningar. Användning av evidensbaserade mätinstrument för att bedöma 

undernäring underlättar upptäckt och kartläggning av personer med risk för undernäring 

(Zhang & Edwards 2019). I föreliggande litteraturstudie används begreppet 

nutritionsrelaterade problem (NRP). NRP innebär problem som försvårar näringsintaget 

för individen (Hopkinson 2006).    

 

1.6 Sjuksköterskans roll i samband med cancervård  

Sjuksköterskan har ett ansvar att ge den omvårdnad individen behöver oavsett 

bakgrund. De fyra grundläggande ansvarsområden sjuksköterskan ska fullfölja är “[...] 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.” (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2014, s. 3). Forskning har visat att personer med cancer upplever 
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rädsla och ångest vid diagnostisering. God kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient ökar möjligheten för patienten att ventilera sina frågor, vilket ger sjuksköterskan 

möjlighet att individanpassad information och bemöta individens känslor (Klevos et al. 

2017). Forskning har visat att några av de största utmaningarna för en sjuksköterska 

inom cancervården är patienters ångest kring sjukdomen, nutritionsproblem relaterat till 

kräkningar och illamående samt utmattning. Studien drar slutsatsen att vidare forskning 

bör genomföras för att jämföra sjuksköterskan och patientens syn på utmaningarna inom 

cancervård (Rustøen, Schjølberg & Wahl 2003). 

 

1.7 Teoretisk referensram 

Dorothea Orem var en omvårdnadsteoretiker som skapade omvårdnadsmodellen “self-

care deficits” som innefattar egenvård med stöd från sjuksköterskan. Sjuksköterskan har 

som ansvar att tillgodose individen som en helhet och inte begränsa omvårdnaden till 

den medicinska diagnosen. Orem menar att omvårdnadsprocessen är ett socialt samspel 

mellan parterna. Sjuksköterskans kompetens kan kopplas till individens hälsa och 

trygghet (Björvell & Thorell-Ekstrand 2012). Teorins huvudbegrepp är 

patientdelaktighet, som menar att en god omvårdnad bygger på att patienten ska vara 

aktiv i sin vård. Sjuksköterskan ska vara lyhörd till patienten och ge de resurser 

individen behöver. Sjuksköterskans roll varierar beroende av individens självständighet. 

Sjuksköterskan ska anpassa stöd, utbildning och vägledning efter behov. Orem delar in 

egenvårdsbehov i fyra kategorier: egenvård, beroendevård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvård innebär att individen självständigt utför strategier som 

ger en personlig utveckling. Beroendevård menar att personen är i behov av stöd från 

omgivningen för att kunna utföra egenvård. När personen inte kan utföra egenvård på 

grund av hinder uppstår egenvårdsbrister, vilket gör att personen behöver stöd från 

sjukvården. Omvårdnadssystem innebär att sjukvården ska anpassa omvårdnaden efter 

individens behov (Berbiglia & Banfield 2017). Forskning har visat att många av 

symtomen vid cancer kan lindras genom egenvård. Sjuksköterskans stöd till patienten 

och viljan att samarbeta är en viktig del i processen för egenvård. Det har visat att om 

patienten och sjuksköterskan gemensamt tar ansvar för behandling, känner patienten sig 

mer kvalificerad till att aktivt utföra egenvård vilket främjar hälsa (Hasanpour-Dehkordi 

2016). Orems teori är tillämpbar i kommande examensarbete i och med att personer som 

drabbats av cancer ofta kräver mycket omvårdnad. 
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1.8 Problemformulering 

Cancer är en sjukdom som drabbar många individer. År 2017 drabbades 61 000 

personer av cancer. Vid cancer finns en ökad risk för undernäring som kan påverka 

behandlingsresultatet. God nutrition leder till ökad tolerans vid behandling och 

resulterar i minskade biverkningar. Tidigare forskning har dragit slutsatser om att mer 

forskning behövs inom området nutrition vid cancer. Genom att sammanställa aktuell 

forskning om personers erfarenhet av nutritionens betydelse för hälsa vid cancer, kan en 

djupare förståelse för problematiken nås. Vilket kan skapa förutsättningar för att 

förbättra omvårdnaden för personer med cancer och främja god hälsa trots sjukdom.  

 

1.9 Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheter av nutritionens betydelse för hälsa hos personer med 

cancer. 

 

1.10 Frågeställning 

Hur beskriver personer med cancer sina erfarenheter av nutritionens betydelse för hälsa? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Examensarbetets design är en beskrivande litteraturstudie. En beskrivande 

litteraturstudie ger en översikt till ämnet och baseras på relevanta primärkällor (Polit & 

Beck 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

Litteratursökningen gjordes på databasen MEDLINE via PubMed med Medical Subject 

Headings (MeSH)-termer och fritext-termer. Polit & Beck (2016) rekommenderar 

MEDLINE som databas vid litteratursökning. MEDLINE via PubMed är störst inom 

omvårdnad och medicinsk vetenskap. MEDLINE använder sig av MeSH-termer för att 

kategorisera sökord, strukturera artiklar och är mer preciserat än fritext. För att besvara 

syftet användes MeSH-termerna “Neoplasms” och “Diet, food, and nutrition” samt 

fritext “patient”, “patient experience”, “nutrition”, “cancer”, “qualitative”, “health” och 
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“cancer treatment”. Sökorden kombinerades med booleanska termerna AND och OR.  

Polit & Beck (2016) förklarar att booleanska termen AND avgränsar sökresultatet och 

att alla utvalda termer måste inkluderas i sökresultatet och OR vidgar resultatet. 

Sökningarna gjordes med begränsningarna engelska, tillgängligt på Högskolan i Gävle 

och publicerat mellan 2010-2020. Polit & Beck (2016) förklarar begränsningar som ett 

sätt att specificera sökningen och exkludera inaktuell data. Se Tabell 1 för utfall av 

databassökning.  

 

Tabell 1 Utfall av databassökning 

 

 

Databas 
Begränsningar 

sökdatum 
Söktermer Antal 

träffar 
Antal möjliga 

artiklar  

(exklusive 

dubbletter) 

Antal 

valda 

artiklar 

MEDLINE 

via 

PubMed 

2020-01-23 

10 år 

Tillgängligt via 
Högskolan i Gävle 

engelska 

"Neoplasms"[Mesh]) 

OR cancer (fritext) 

AND ("Diet, Food, and 
Nutrition"[Mesh])) 

AND patient experience 

(fritext) AND 
qualitative (fritext) 

AND health (fritext) 

15 5 3 

MEDLINE 

via 

PubMed 

2020-01-23  

10 år 

Tillgängligt via 
Högskolan i Gävle 

engelska 

"Neoplasms"[Mesh] 

AND patient (fritext) 

AND nutrition (fritext) 
AND qualitative 

(fritext) 

84 13 6 

MEDLINE 

via 

PubMed 

2020-01-23  

10 år. 

Tillgängligt via 
Högskolan i Gävle 

engelska 

cancer treatment 

(fritext) AND nutrition 

(fritext) AND patient 
AND qualitative 

(fritext) 

121 14 3 

      Totalt: 

220 
Totalt: 

31                       

  

Totalt: 

12 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var artiklar med personer som hade diagnostiserats med cancer, 

personer över 18 år, studier som beskrev personers erfarenheter av oral nutrition vid 

cancer och artiklar med en kvalitativ ansats. Polit & Beck (2016) rekommenderar att 

använda sig av kvalitativa artiklar i en litteraturstudie som undersöker erfarenheter inom 

ett visst område. De menar att kvalitativa studier förmedlar en djupare förståelse för ett 

visst fenomen. 

 

Exklusionskriterier är studier med en mixad metod, litteraturstudier och studier som inte 

är uppbyggda enligt introduktion, metod, resultat och diskussion (IMRAD) samt artiklar 

som inte är fritt tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek.  

 

2.4 Urvalsprocessen 

Resultatet av databassökningen gav totalt 220 sökträffar och dubbletter exkluderades 

(n=84). Titel och abstract lästes av de kvarstående artiklarna (n=136). Av dessa artiklar 

exkluderades totalt (n=104) på grund av att (n=24) hade kvantitativ ansats, (n=13) var 

litteraturstudier, (n=23) hade mixad metod samt (n=44) med kvalitativ ansats som inte 

besvarade litteraturstudies syfte. De kvarstående artiklarna (n=32) lästes i fulltext och 

relevansgranskades enligt relevansgranskningsmall se tabell 2, bilaga 1 samt 

kvalitetsgranskades enligt kvalitetsgranskningsmall se tabell 3, bilaga 2. Av dessa 

artiklar exkluderades (n=20) som inte ansågs tillräckligt relevanta för att besvara 

litteraturstudiens syfte. I en studie beskrevs erfarenheter av nutritionens betydelse 

utifrån personer med cancer och deras partners perspektiv. Det observerades och endast 

personer med cancer togs med i föreliggande resultat. Alla artiklar förutom en hade 

genomgått granskning av en etisk kommitté. Artikeln som inte genomgått granskning 

hade vidtagit andra etiska överväganden och ansågs ha en svagare vetenskaplig kvalité. 

Ingen artikel (n=0) exkluderades efter kvalitetsgranskningen då artiklarna ansågs hålla 

en tillräcklig vetenskaplig kvalité för att kunna inkluderas i litteraturstudien. Totalt 

inkluderades (n=12) artiklar till föreliggande litteraturstudie, se Figur 1.  
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Figur 1 Flödesschema        

                                                

2.5 Dataanalys 

Denna litteraturstudie bygger på en tematisk analys. För att få förståelse av tematisk 

analys lästes Aveyards (2014) beskrivning av metoden. De inkluderade artiklarna i 

litteraturstudien lästes individuellt av litteraturstudiens författare för att få en förståelse 

av varje enskild studie och sträva efter att bevara objektiviteten. Polit & Beck (2016) 

menar att objektivitet ska eftersträvas i litteraturstudier för att öka trovärdigheten och 
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minimera risk för feltolkning. Författarna till litteraturstudien markerade delar i 

resultaten som ansågs besvara studiens syfte. Sedan jämfördes och diskuterades 

markeringarna från artiklarnas resultat. Artiklarnas resultat som använts till föreliggande 

litteraturstudie översattes från engelska till svenska med försiktighet för att minimera 

risk för feltolkning. Översättningen gjordes med hjälp av lexikon och 

översättningssidor. För att få en översikt av artiklarna rekommenderar Averyard (2014) 

att sammanställa artiklarna, därav sammanställdes artiklarna i en metodologisk tabell, se 

tabell 4, bilaga 3 och i en resultattabell, se tabell 5, bilaga 4. Polit & Beck (2016) 

beskriver att färgkodning av resultatet är en bra metod för att koda resultat och få en 

översikt. Detta tillämpades i dataanalysen för att urskilja fysisk, psykisk och social 

hälsa. Författarna till litteraturstudien såg likheter och skillnader mellan artiklarna. Vid 

diskussion av artiklarnas resultat framkom en viss skillnad i vad författarna uppfattade 

som fysisk, psykiskt och socialt utifrån studiernas resultat. Vid dessa tillfällen lästes 

artikeln igen för att gemensamt skapa en förståelse för textens betydelse. Resultaten 

sammanfattades i löpande text för att få ett informativt innehåll. Utifrån de tre 

huvudteman som framkommit växte sex subteman fram. De slutgiltiga rubrikerna för 

teman utformades efter innehåll.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna litteraturstudie har strävat efter att vara objektiva genom hela 

processen. Författarna har strävat efter att inte fabricera, plagiera eller förfalska data. 

Detta styrks av Polit & Beck (2016) som beskriver att en författare alltid ska eftersträva 

objektivitet och undvika oredlighet. De beskriver även att författarna till en 

litteraturstudie inte kommer i kontakt med forskningsdeltagare och därmed minimeras 

etiska risker.  

 

3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på 12 artiklar med kvalitativ ansats där personerna har 

en cancerdiagnos och beskriver erfarenheter av nutritionens betydelse för hälsa. Under 

dataanalysen framträdde tre huvudteman och sex subteman, vilket utgör resultatets 

rubriker. Resultatet presenteras i löpande text och i en resultatöversikt, se tabell 6.  
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Tabell 6 Resultatöversikt 

 

Nutritionens betydelse 

för fysisk hälsa 
• Nutritionsrelaterade problem som leder till fysiska 

symtom  

• Strategier vid nutritionsrelaterade problem för att främja 

fysisk hälsa  

Nutritionens betydelse 

för psykisk hälsa 
• Nutritionsrelaterade problem som leder till påfrestning 

på den psykiska hälsan  

• Strategier vid nutritionsrelaterade problem för att främja 

psykisk hälsa 

Nutritionens betydelse 

för social hälsa  
• Erfarenheter av nutritionsrelaterade problem som leder 

till begränsningar i sociala sammanhang  

• Strategier vid nutritionsrelaterade problem för att främja 

social hälsa 

 

3.1 Nutritionens betydelse för fysisk hälsa 

3.1.1 Nutritionsrelaterade problem som leder till fysiska symtom 

I sammanlagt 11 studier beskrev personer med cancer erfarenheter av 

nutritionsrelaterade problem (NRP) som leder till nedsatt aptit och ofrivillig 

viktminskning, vilket inverkade negativt på den fysiska hälsan. Ofrivillig viktminskning 

medförde en tydlig kroppsförändring vilket beskrevs som problematiskt (Belqaid, 

Tishelman, Orrevall, Månsson-Brahme & Bernhardson 2018; Bomben, Bin, Venturini, 

Bulfone, Ghirotto & Bressan 2019; Burden, Stamataki, Hill, Molassiotis & Todd 2012; 

Carey, Laws, Ferrie, Young & Allman-Farinelli 2013; de Vries, Helmich, Karsten, 

Boesveldt, Winkels & van Laarhoven 2016; Kristensen, Mikkelsen, Beck, Zwisler, 

Wissel & Dieperink 2019; McCarter et al. 2018; Missel, Hansen, Jackson, Siemsen & 

Schønau 2018; Molassiotis & Rogers 2012; Opsomer, Jossens, De Wit, Lauwerier & 

Pype 2018; Sandmael, Sand, Bye, Solheim, Oldervoll & Helvik 2019). Vidare beskrev 

personer med cancer erfarenheter av att aptitlöshet ledde till minskat näringsintag, 

minskad energinivå samt begränsad fysisk aktivitet som medförde lägre livskvalité 

(Bomben et al. 2019; Burden et al. 2016; Carey et al. 2013). Personer med lungcancer 

beskrev erfarenheter av att NRP som inte medförde ofrivillig viktminskning 

förminskades av vårdpersonalen och att de önskat mer stöd (Belqaid et al. 2018). Vissa 

personer med cancer beskrev det problematiskt att återuppta normalvikt efter ofrivillig 

viktminskning (Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019). Personer med mag- och 

tarmcancer uttryckte att den betydande ofrivilliga viktminskningen gav kroppslig 
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svaghet, svårigheter med andning, obehag av att sitta en längre tid och ökad känslighet 

för kyla. De kunde tydligt beskriva sin vikthistoria och hur de var tvungna att lära sig att 

leva med den förändrade kroppen samt anpassa sig till de nya begränsningarna 

(Opsomer et al. 2018). Ett fåtal personer med mag- och tarmcancer som var överviktiga 

beskrev erfarenheter av NRP som resulterade i ofrivillig viktminskning. Deras 

upplevelse av viktminskning var positiv eftersom de fick en idealvikt (Carey et al. 

2013). Vissa personer med cancer beskrev att de hade förståelse för nutritionens 

betydelse kopplat till den fysiska hälsan och att individen var medveten om att de 

behövde äta för att överleva (Browall, Koinberg, Falk & Wijk 2013; McCarter et al. 

2018; Missel et al. 2018; Opsomer et al. 2018; Sandmael et al. 2019).  

 

Ett av de NRP som beskrevs av personer med cancer var lukt- och smakförändringar. 

De beskrev erfarenheter av att lukt- och smakförändringar förändrade de personliga 

matpreferenserna och minskade aptiten. Maträtter som tidigare varit en favorit kunde 

efter påbörjad behandling uppfattas motbjudande. Smakerna fick en minskad eller 

förstärkt karaktär. Vissa personer beskrev att de inte kunde identifiera smaker som de 

tidigare använt frekvent i den vardagliga matlagningen (Belqaid et al. 2018; Bomben et 

al. 2019; Carey et al. 2013; de Vries et al. 2016; Kristensen et al. 2019). Personer som 

hade lukt- och smakförändringar beskrev en känslighet mot specifika smaker och 

livsmedel (Belqaid et al. 2018; Carey et al. 2013). Personer med mag- och tarmcancer 

beskrev att bufféer, fettrika måltider samt kryddstark mat från det indiska eller 

thailändska köket kunde vara svårt att hantera (Carey et al. 2013). Personer som 

genomgått allogen hematopoetisk celltransplantation beskrev däremot en total förlust av 

smak. All mat beskrevs som smaklös och svår att identifiera (Bomben et al. 2019). 

Andra personer med cancer beskrev erfarenheter av att lukten var känsligare och mer 

påtaglig, vilket inverkade mer på aptiten än smakförändringarna. Vissa dofter kunde 

upplevas som outhärdliga och leda till matvägran. Matos, tobak, parfym eller 

kroppsdofter försvårade och minskade aptiten (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019). 

Det beskrevs att känsligheten för lukt- och smakförändringar var oförutsägbar (Belqaid 

et al. 2018). Personer med cancer beskrev att behandlingen förändrade konsistensen av 

livsmedel kopplat till smakförändringar. Maten tappade struktur och upplevdes svår att 

identifiera (Bomben et al. 2019; Kristensen et al. 2019). Personer som genomgått 

allogen hematopoetisk celltransplantation beskrev en förändrad textur av maten i form 

av plast och kartong (Bomben et al. 2019). 
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I flera studier beskrev personer med cancer erfarenheter av illamående och kräkningar 

som ett NRP vid behandling (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019; Burden et al. 

2016; Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019; Sandmael et al. 2019). Personer med 

lungcancer beskrev att illamående kunde kopplas till dofter som fick annan karaktär 

efter lukt- och smakförändringar (Belqaid et al. 2018). Vissa personer med mag- och 

tarmcancer påpekar att illamåendet och kräkningar kunde kopplas till stora måltider. Det 

beskrevs en svårighet i att hitta balansen mellan portionens storlek och ett tillräckligt 

näringsintag (Carey et al. 2013).  

 

Sväljsvårigheter var ett NRP som endast beskrevs av personer med huvud- och 

halscancer. Sväljproblematiken gjorde det svårt för personerna att få i sig tillräckligt 

med näring och bevara kroppsvikt (de Vries et al. 2016; Kristensen et al. 2019; 

McCarter et al. 2018; Missel et al. 2018; Molassiotis et al. 2012; Sandmael et al. 2019). 

I en studie beskrev personer erfarenheter av att sväljsvårigheter kunde bero på minskad 

salivproduktion, ömhet och smärta (Sandmael et al. 2019). De beskrev även att torr mat 

var svår att svälja då det var problematiskt att få födan att passera matstrupen (de Vries 

et al. 2016).  

 

Personer med cancer beskrev erfarenheter av att NRP förbättrades efter avslutad 

behandling. Däremot beskrev många personer att NRP kvarstod längre tid än förväntat 

(Burden et al. 2016; Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019; McCarter et al. 2018; 

Missel et al. 2018; Molassiotis et al. 2012; Sandmael et al. 2019). Personer som tidigare 

diagnostiserats med huvud- och halscancer beskrev att de fortfarande besvärades av 

sväljsvårigheter, muntorrhet, smakrubbningar, svårigheter att öppna munnen och 

illamående. NRP kunde variera från dag till dag men försvann inte (Kristensen et al. 

2019). Vid avslutad behandling beskrevs det av vissa personer med cancer att de kunde 

återgå till sina tidigare matpreferenser eftersom smaksinnet hade normaliserats. 

Erfarenheterna av att få tillbaka tidigare matpreferenser underlättade till viktökning 

(Molassiotis et al. 2012). Personer med cancer beskrev familj och vänner som ett bra 

stöd vid NRP exempelvis vid matlagning (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019; 

Burden et al. 2016; Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019; de Vries et al. 2016; 

Missel et al. 2018). Personer som genomgått allogen hematopoetisk celltransplantation 
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beskrev erfarenheter av att familjen hjälpte dem att hitta nya vägar till att bemöta NRP 

(Bomben et al. 2019). 

 

3.1.2 Strategier vid nutritionsrelaterade problem för att främja den fysiska hälsan  

I alla studier beskrev personer med cancer erfarenheter av att använda någon form av 

strategi för att lindra NRP och främja den fysiska hälsan (Belqaid et al. 2018; Bomben 

et al. 2019; Browall et al. 2013; Burden et al. 2016; Carey et al. 2013; de Vries et al. 

2016; Kristensen et al. 2019; McCarter et al. 2018; Missel et al. 2018; Molassiotis et al. 

2012; Opsomer et al. 2018; Sandmael et al. 2019). Personer med cancer beskrev att leva 

som tidigare och undvika viktminskning var en motivation till att hantera NRP 

(Sandmael et al. 2019). Vissa personer med cancer beskrev att de hade en djupare 

förståelse för kostens betydelse och det motiverade dem till att äta trots biverkningar 

under behandling. Genom att bibehålla kroppsvikten bevarades orken, hoppet samt 

ökade förutsättningarna till en lyckad behandling (Belqaid et al. 2018; Burden et al. 

2016; Molassiotis et al. 2012; McCarter et al. 2018; Sandmael et al. 2019). Personer 

med cancer beskrev att vårdpersonalen kopplade viktminskningen till mängden 

biverkningar och såg det som en riktlinje för den fysiska hälsostatusen. Med hjälp av 

viktkontroll kunde personer med cancer följa sin fysiska utveckling och anpassa sitt 

näringsintag (Burden et al. 2016; McCarter et al. 2018). Personer med lungcancer 

beskrev att de behövde acceptera NRP, för att fortsätta äta och uppnå en lyckad 

behandling (Belqaid et al. 2018). En annan viktig egenskap var kontroll som beskrevs 

av personer med mag- och tarmcancer. Att ha kontroll över sin nutrition och förmågan 

att kunna pressa sig själv till att äta vid nedsatt aptit var en faktor för ett tillräckligt 

näringsintag (Carey et al. 2013).  

 

Personer med cancer beskrev erfarenheter av att prova nya saker även om måltiden 

ansågs som misslyckande för att få i sig tillräckligt med näring. Att äta vid känslan av 

hunger och välja den mat som önskades beskrevs som positivt och ökade 

förutsättningarna till en lyckad måltid (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019). En 

aspekt från personer med cancer som vårdats på onkologisk avdelning var att aptiten 

förbättrades om vårdmiljön var ren och fräsch (Browall et al. 2013). En annan strategi 

för att upprätthålla tillräckligt näringsintag var att utforma en kostplan tillsammans med 

sjuksköterska vilket var uppskattat från personer med cancer (Kristensen et al. 2019; 

Missel et al. 2018).Vidare beskrevs erfarenheter av kosttillskott som komplement till 
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övrig kost. Dessa kosttillskott beskrevs vara effektiva initialt men att konsistens och 

smak hos dessa kosttillskott förändrades under behandlingen, vilket medförde att 

personerna slutade med dessa kosttillskott (Burden et al. 2016; Molassiotis et al. 2012; 

Sandmael et al. 2019).  

 

Personer med lukt- och smakförändringar beskrev flera strategier för att hantera NRP. 

En strategi var att anpassa livsmedel efter de nuvarande preferenserna. 

Smakförändringen hanterades med hjälp av kryddor för att stärka eller minska 

smaksensationerna. Genom att utforska nya smaker kunde möjligheterna till ett bredare 

val av livsmedel göras (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019; de Vries et al. 2016). 

För att bemöta lukt- och smakförändringarna beskrevs strategier av att byta ut liknande 

livsmedel mot varandra, exempelvis byttes kaffet ut till te. Personer med cancer som 

hade ett matintresse sedan tidigare beskrev att deras kunskaper om mat kunde användas 

för att hitta nya måltider som anpassades efter lukt- och smakförändringar (Belqaid et 

al. 2018).  

 

De strategier som beskrevs vid illamående och kräkningar var att anpassa måltidens 

storlek samt innehåll eftersom för stora portioner kunde orsaka kräkningar (Carey et al. 

2013, de Vries et al. 2016). De beskrev att det kunde ta ungefär 6 månader att hitta 

kontrollen över måltidens storlek (Carey et al. 2013). Personerna med cancer som hade 

illamående relaterat till outhärdliga dofter anpassade sig genom att undvika platser och 

specifika dofter för att kunna hantera symtomen (Belqaid et al. 2018; Browall et al. 

2013). Vidare beskrevs erfarenheter av friskluft som en tillgång för att hantera 

outhärdliga dofter av personer som vårdats på en onkologavdelning (Browall et al. 

2013).   

 

Personer med huvud- och halscancer som hade erfarenheter av sväljsvårigheter beskrev 

strategier av att förändra måltidens konsistens. Måltidens konsistens kunde anpassas 

genom att göra den till flytande eller mosas. En annan metod som beskrevs var att 

dricka mycket vatten vid måltid. Dessa strategier användes för att lättare kunna svälja 

och bibehålla energiintaget (Bomben et al. 2019; de Vries et al. 2016; Molassiotis et al. 

2012). Personer med sväljsvårigheter beskrev att de hade svårt att uppnå tillräckligt 

näringsintag och behövde därmed komplettera med en sond någon gång under 



 

 15 

 

cancerbehandlingen. Vid avveckling av sonden beskrev personerna att de behövde lära 

sig att äta på nytt (Kristensen et al. 2019; Sandmael et al. 2019).  

Personer med cancer beskrev att de önskade specifik information om näringslära för att 

kunna utveckla måltiderna och kunna tillämpa det i vardagen (Burden et al. 2016; Carey 

et al. 2013; McCarter et al. 2018; Missel et al. 2018). Vissa personer med cancer hade 

tagit del av kostråd från en dietist vilket beskrevs som ett uppskattat stöd från 

sjukvården (McCarter et al. 2018; Sandmael et al. 2019). En kvinna med lungcancer 

beskrev biverkningar som individuella och menade att alla måste hitta sina egna 

strategier. Därav ansåg hon att stöd från sjukvården inte kunde hjälpa henne att hitta 

egenvårdstrategier utan det var hennes eget ansvar (Belqaid et al. 2018). 

 

3.2 Nutritionens betydelse för psykisk hälsa 

3.2.1 Nutritionsrelaterade problem som leder till påfrestning på den psykiska hälsan 

I flera studier beskrev personer med cancer att minskat näringsintag och förändrad 

upplevelse av nutrition leder till påfrestningar på den psykiska hälsan (Belqaid et al. 

2018; Bomben et al. 2019; Burden et al. 2016; Carey et al. 2013; de Vries et al. 2016; 

Kristensen et al. 2019; Missel et al. 2018; Molassiotis et al. 2012; Opsomer et al. 2018). 

Personer med cancer beskrev en minskad livskvalité relaterat till NRP (Bomben et al. 

2019; Burden et al. 2016). De beskrev att de tagit nutritionen för givet innan 

behandlingen och att nutritionen kändes påtvingat på grund av uppkomna NRP. 

Måltiderna fick en annan betydelse och njutningen minskade. Erfarenheterna av att äta 

med nedsatt aptit gav känslor av ångest (Bomben et al. 2019, Carey et al. 2013; de Vries 

et al. 2016; Kristensen et al. 2019; Missel et al. 2018; Opsomer et al. 2018). Vissa 

personer med cancer beskrev att nutritionen var en del av deras identitet och att 

identiteten hotades av den förändrade måltidssituationen (Missel et al. 2018; et al. 2018; 

Opsomer et al. 2018). Vidare beskrev personer med matstrupscancer erfarenheter av 

ökad sårbarhet kopplat till att deras egen kropp upplevdes som en motståndare (Missel 

et al. 2018). Personer med lungcancer beskrev en saknad av information om eventuella 

NRP vid behandling. De beskrev en rädsla och oro vid symtomdebut, vilket ansågs 

kunnat förhindras med förberedande information om NRP (Belqaid et al. 2018). 

 

Personer med cancer beskrev erfarenheter av att NRP ledde till känslor av sorg. Sorgen 

förknippades med hur livet brukade vara kopplat till tidigare matvanor och sociala 

sammanhang (Belqaid et al. 2018; Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019). I en studie 
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beskrev personer med huvud- och halscancer en förlust och saknad vid högtider kopplat 

till NRP (Kristensen et al. 2019). Personer med lukt- och smakförändringar som hade ett 

matintresse beskrev att de sörjde över att matlagningen begränsats. De beskrev känslor 

av besvikelse, frustration och sorg över att maten inte kunde avnjutas i samma 

utsträckning (Belqaid et al. 2018). Personer med cancer beskrev känslor av 

misslyckande och besvikelse över den otillräckliga förmågan till egenvårdsstrategier vid 

NRP (Belqaid et al. 2018; Missel et al. 2018). De beskrev en besvikelse över att inte 

kunna äta den mat de tillagat med hänsyn till nya preferenserna (Belqaid et al. 2018). 

Personer med huvud- och halscancer beskrev erfarenheter av att måltiderna behövde 

planeras under dygnet vilket beskrevs som ett heltidsjobb (Kristensen et al. 2019). 

 

Personer med cancer beskrev erfarenheter av att det var krävande, förnedrande och 

sårbart att vistas i vårdmiljö vid måltidssituationer, eftersom de inte var 

individanpassade (Browall et al. 2013).  Personer med mag- och tarmcancer beskrev 

ångest över att behöva äta när risken för obehagliga biverkningar kunde uppkomma i 

sociala sammanhang (Carey et al. 2013).  

 

Personer med cancer beskrev att familj och anhöriga kunde vara ett emotionellt stöd vid 

NRP (Belqaid et al. 2018; Kristensen et al. 2019). De beskrev även att familjen hjälpte 

med att distrahera från lukt- och smakförändringar och ökade därmed aptiten (Belqaid et 

al. 2018). I flera studier beskrev personer med cancer att de fick stöd och bemöttes med 

öppenhet när de förklarade sina nutritionsrelaterade begränsningar samt en acceptans 

från omgivningen (Belqaid et al. 2018; Kristensen et al. 2019). Vissa personer med 

cancer upplevde stödet från anhöriga som påfrestande. Omtanken kunde skapa stress 

vilket gjorde förmågan till att äta begränsad och det fanns en rädsla av att bli kritiserad 

utefter förmågan till återhämtning (Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019).  

 

3.2.2 Strategier vid nutritionsrelaterade problem för att främja psykisk hälsa 

I flera studier beskrev personer med cancer erfarenheter av att använda någon form av 

strategi för att främja den psykiska hälsan vid NRP (Belqaid et al. 2018; Burden et al. 

2016; Carey et al. 2013; Missel et al. 2018; Molassiotis et al. 2012; Opsomer et al. 

2018). Personer med cancer beskrev att självkontroll och motivation ökade förmågan 

till att pressa sig själv att fortsätta äta vid minskad aptit (Carey et al. 2013). De 

förklarade att kontroll över fysiska symtom stärkte den psykiska hälsan (Burden et al. 
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2016; Carey et al. 2013). Personer beskrev erfarenheter av att acceptans och hopp 

förbättrar den psykiska hälsan vid NRP och stärkte identiteten. En förutsättning 

deltagarna nämner för att acceptera situationen var att tänka positivt och inte lägga 

energi på det negativa. Vidare beskrevs att förutsättningar för acceptans ökade med 

hjälp av förståelse för NRP (Belqaid et al. 2018; Burden et al. 2016; Missel et al. 2018). 

Personer med avancerad cancer ansåg att det var viktigare att överleva och genomgå en 

lyckad behandling än att fokusera på NRP. De såg biverkningarna som en konkret 

effekt av cancerbehandlingen. Symtomen ansågs påfrestande men accepterades (Belqaid 

et al. 2018; Opsomer et al. 2018). En person som haft matstrupscancer beskrev att hon 

inte kunde följa sina matrekommendationer strikt men kunde ändå hittade en balans 

mellan näringsintaget och vardagen. Personen beskrev att erfarenheten av att hitta 

strategier som fungerade i personens vardag stärkte självkänslan (Missel et al. 2018). 

Ett fåtal personer som använt yoga och meditation innan diagnostisering beskrev att de 

kunde med hjälp av dessa strategier hitta positiva tankar och motivation för att hantera 

NRP (Belqaid et al. 2018; Molassiotis et al. 2012). Personer med lukt- och 

smakförändringar beskrev att de kunde anpassa sig till situationen och få en djupare 

förståelse med hjälp av information (Belqaid et al. 2018). I flera studier nämner 

personer med cancer att de önskade mer information från sjukvården angående NRP 

(Belqiad et al. 2018; Burden et al. 2016; Carey et al. 2013; Kristensson; McCarter et al. 

2018; Missel et al. 2018; Sandmael et al. 2019). Personer med cancer var medvetna om 

att de behövde kommunicera sina upplevda erfarenheter med vårdpersonal, för att kunna 

påverka sin vård och få en individanpassad omvårdnad (Browall et al. 2013). Vissa 

personer som hade ett matintresse ansåg det viktigt att få kommunicera om sina NRP 

för att kunna hantera och acceptera symtomen (Belqaid et al. 2018).  Personer med 

matstrupscancer beskrev erfarenheter av att användande av kostplan kunde stärka deras 

självkänsla samt att anhöriga kunde få en djupare förståelse för NRP och därmed hjälpa 

personen med att främja sin hälsa. Vissa personer menade dock att kostplanen kunde 

väcka osäkerhet och ge en känsla av maktlöshet eftersom det var svårt att överföra 

rekommendationerna till vardagen (Missel et al. 2018). Personerna med lukt- och 

smakförändringar beskrev erfarenheter av information om egenvårdsstrategier från 

sjukvården som mindre hjälpsamma. En kvinna beskrev att hon värderade det 

emotionella stödet från sjukvården mer än generell information om NRP (Belqaid et al. 

2018). 
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3.3 Nutritionens betydelse för social hälsa 

3.3.1 Erfarenheter av nutritionsrelaterade problem som leder till begränsningar i sociala 

sammanhang  

Flertalet studier beskrev personer med cancer erfarenheter av att NRP medförde sociala 

begränsningar och inverkade negativt på den sociala hälsan (Belqaid et al. 2018; Carey 

et al. 2013; de Vries et al. 2016; Kristensen et al. 2019; Opsomer et al. 2018). De 

beskrev det som besvärande att familjen påverkades av deras NRP, att rollerna inom 

familjen förändrades och familjens inköp av livsmedel baserades på personen med 

cancers matpreferenser (de Vries et al. 2016; Opsomer et al. 2018). Personer med cancer 

kände att de begränsade deras partner från att delta i sociala sammanhang och var därför 

försiktiga med att berätta om NRP (Opsomer et al. 2018). Personer med cancer beskrev 

att maten hade en stark koppling till deras ursprung som formats av sociala och 

kulturella faktorer. Utifrån detta beskrevs erfarenheter av att inte kunna äta den 

traditionella maten som individen vuxit upp med. Vissa högtider och specifika sociala 

sammanhang var svårare att hantera än andra (Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019). 

Hemmet ansågs vara en trygg punkt för personerna med cancer vid NRP eftersom det 

var en lugn miljö (Bomben et al. 2019). Måltider utanför hemmet beskrevs som en 

utmaning och de kände sig som en börda för värdparet på grund av sina specifika 

behov. Det upplevdes stressfullt att äta långsammare än andra i sociala sammanhang 

och detta ledde till ökade sväljsvårigheter (Kristensen et al. 2019). Personer med mag- 

och tarmcancer beskrev att det fanns en oro över att dömas utifrån förmågan att äta eller 

plötsliga kräkningar (Carey et al. 2013). Andra personer med mag- och tarmcancer 

beskrev att de åt maten motvilligt i sociala sammanhang för att de inte ville göra någon 

besviken (de Vries et al. 2016). Vissa beskrev påfrestningar av att se andra äta 

(Kristensen et al. 2019). Det beskrevs att lukt- och smakförändringar var osynligt och 

det är svårt för andra att förstå svårigheterna (Belqaid et al. 2018). 

 

3.3.2 Strategier vid nutritionsrelaterade problem för att främja social hälsa  

Personerna med cancer som beskrev erfarenheter av sociala sammanhang som 

problematiska på grund av NRP använde sig av strategier för att främja sociala hälsan 

(Belqaid et al. 2018; Carey et al. 2013; de Vries et al. 2016; Kristensen et al. 2019; 

Opsomer et al. 2018). Personer med lukt- och smakförändringar beskrev att information 

om NRP till värden underlättade middagsbjudningar. De beskrev att informationen gav 
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värden förutsättningar till att anpassa måltiden efter personens nuvarande 

matpreferenser så att besvärliga och pinsamma situationer kunde undvikas (Belqaid et 

al. 2018). En annan strategi för att undvika besvärliga situationer var att äta före eller 

efter sociala sammanhang och på så sätt få i sig tillräckligt med näring. Andra beskrev 

att de tog med sig egen mat till sociala sammanhang för att undvika att vara till besvär 

för omgivningen (Kristensen et al. 2019). En del personer med cancer undvek sociala 

sammanhang helt där mat var inkluderat för att undvika NRP (Carey et al. 2013; de 

Vries et al. 2016). Vissa personer minskade känslan av skam i sociala sammanhang 

genom att beställa små portioner, alternativt erbjöd någon annan person i sällskapet en 

del av maträtten för att minska portionen (Belqaid et al. 2018). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av nutritionens betydelse för 

hälsa hos personer med cancer. Resultatet visade att nutritionens betydelse för den 

fysiska hälsan beskrevs som påfrestande och kopplades till erfarenheter av ofrivillig 

viktminskning som berodde på minskad aptit. Biverkningarna av cancerbehandling 

beskrevs vara lukt- och smakförändring, illamående, kräkningar och sväljsvårigheter. 

Aptitlöshet och minskat näringsintag bidrog till nedsatt energi. Strategier för att bemöta 

dessa biverkningar var bland annat att byta ut livsmedel mot varandra. Nutritionens 

betydelse för den psykiska hälsan beskrevs som känslor av förlorad identitet, sorg och 

hjälplöshet. Vid acceptans beskrevs erfarenheter av att kunna utveckla och hitta 

strategier för att möta NRP. Personer med cancer beskrev erfarenheter av att NRP 

begränsade dem i sociala sammanhang relaterat till skam och känslan av att vara en 

belastning. Anhöriga ansågs vara en resurs och gav stöd för att hantera NRP hos 

personer med cancer. Flera personer beskrev att mer information från sjukvården hade 

önskats för att underlätta situationen och hitta egenvårdsstrategier för att bemöta NRP.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatet i föreliggande litteraturstudie framkom det att personer med cancer hade 

NRP som gav påfrestningar på hälsan (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019; Browall 

et al. 2013; Burden et al. 2016; Carey et al. 2013; de Vries et al. 2016; Kristensen et al. 

2019; McCarter et al. 2018; Missel et al. 2018; Molassiotis et al. 2012; Opsomer et al. 
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2018; Sandmael et al. 2019). I föreliggande resultatet beskrevs påfrestningar av den 

fysiska hälsan i form av ofrivillig viktminskning relaterat till nedsatt aptit vid olika 

typer av cancer (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019; Burden et al. 2016; Carey et 

al. 2013; de Vries et al. 2016; Kristensen et al. 2019; McCarter et al. 2018; Missel et al. 

2018; Molassiotis et al. 2012; Opsomer et al. 2018; Sandmael et al. 2019). Ofrivillig 

viktminskning i samband med olika cancerformer styrks även av annan forskning med 

kvantitativ ansats. Studien visar att personer med huvud- och halscancer hade en ökad 

ofrivillig viktminskning jämfört med andra cancertyper (Zhang, Zhu, Zhang,Wang & 

Wan 2018). Forskning visar också att viktminskning begränsar individens energinivå 

och minskar förmågan till aktivitet. Personer med cancer beskrev att viktminskningen 

resulterade i minskad rörlighet och skapade oförmåga att utföra vardagliga aktiviteter 

(Escamilla 2016). I föreliggande litteraturstudies resultat beskrev personer med cancer 

att aptitlöshet kopplades till NRP. För att bemöta dessa NRP och tillgodose tillräcklig 

näring behöver individen hitta strategier (Belqaid et al. 2018; Bomben et al. 2019; 

Browall et al.  2013; Burden et al. 2016; Carey et al. 2013; de Vries et al. 2016; 

Kristensen et al. 2019; McCarter et al. 2018; Missel et al. 2018; Molassiotis et al. 2012; 

Opsomer et al. 2018; Sandmael et al. 2019). De framkom i resultatet att vissa personer 

med cancer bytte ut livsmedel för att anpassa de nya matpreferenserna (Belqaid et al 

2018; Bomben et al. 2019; de Vries et al. 2016). Strategin av att förändra måltidens 

innehåll efter matpreferenser framkommer även i annan forskning som en effektiv 

metod för att öka näringsintaget (Ganzer, Touger-Decker, Byham-Gray, Murphy & 

Epstein 2015). Orems teori beskriver att sjuksköterskan ska anpassa omvårdnaden efter 

individens behov. Teorin bygger på att upprätthålla liv, främja välbefinnande och 

utveckla hälsa (Berbiglia & Banfield 2009). Författarna får en förståelse att 

sjuksköterskan behöver förstå att varje person med cancer har olika matpreferenser, 

vilket ökar möjligheten till att kunna anpassa måltidens innehåll efter individens 

önskningar och behov utifrån föreliggande resultat och Orems teori. 

 

I föreliggande litteraturstudie beskrev personer med cancer att NRP medförde psykisk 

påfrestning i form av sorg, hjälplöshet och förlust av identitet (Missel et al. 2018; 

Opsomer et al. 2018). En avgörande faktor för personer med cancer som framkommer i 

föreliggande resultat är att bevara hoppet och acceptera situationen för att hantera 

egenvårdsstrategier vid NRP (Belqaid et al. 2018; Burden et al. 2016; Missel et al. 

2018). Detta styrks av en annan studie som visar att livskvaliteten minskar vid cancer på 
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grund av att vardagen förändras. Personen hamnar i en identitetskris och känslor av oro, 

skam och sorg uppstår. Det beskrevs att personerna behövde acceptera situationen för 

att kunna hitta strategier och bemöta NRP samt att tidiga resurser var en avgörande 

förutsättning till en förbättrad livskvalité (Ganzer et al. 2015). I litteraturstudiens 

resultat framkom det att personer med cancer saknade känsla av kontroll vid måltid och 

att de kände en osäkerhet över att inte få i sig tillräckligt med näring (Carey et al. 2013). 

I annan forskning har det också framkommit att viktminskning skapade negativa känslor 

vid minskad kontroll och gav en förändrad självbild (Escamilla 2016). Orems teori 

beskriver att sjuksköterskan ska ge ett psykiskt stöd. Sjuksköterskans roll är att lyssna 

och bekräfta patienten. Patienten ska hitta sina egna strategier för att bemöta sina 

psykiska känslor (Hartweg 1995). Utifrån Orems teori och föreliggande litteraturstudies 

resultat om psykisk påfrestning vid NRP skapas en förståelse för författarna vad 

sjuksköterskans roll innebär.  

 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att sociala sammanhang som 

inkluderade mat upplevdes som en utmaning. Personerna med cancer beskrev en oro av 

att känna skam vid sociala sammanhang (Kristensen et al. 2019). Annan forskning har 

också beskrivit att viktminskning skapar en social begränsning, vilket ger oro för 

stigmatisering, känsla av osäkerhet och isolering (Escamilla 2016). I litteraturstudiens 

resultat framkom det att familj och anhöriga har en stor betydelse av att ge stöd och 

uppmuntran (Belqaid et al. 2018; Kristensen et al. 2019). Annan forskning har också 

beskrivit att sjuksköterskor upplever anhöriga som en betydande roll för personer med 

cancer. De beskriver att anhöriga ger stöd och kan tillsammans med personen med 

cancer hantera information och bevara motivationen (Bergerød, Gilje, Braut & Wiig 

2018). Det skapas en djupare förståelse utifrån litteraturstudiens resultat att anhöriga ger 

stöd och har en betydande roll för personer med cancer. Tillsammans med Orems 

beskrivning av informationens betydelse får författarna en förståelse över att 

sjuksköterskan behöver involvera anhöriga i omvårdnaden för att främja personens 

hälsa.  

 

Det framkommer i föreliggande resultat att personer med cancer önskade information 

om NRP vilket underlättade till förståelse och acceptans för individens situation 

(Belqaid et al. 2018; Carey et al. 2013; Kristensen et al. 2019; McCarter et al. 2018; 

Sandmael et al. 2019). I resultatet beskrivs det att personer som diskuterar sina NRP 
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med andra har lättare att hitta strategier för att bemöta NRP och få en individanpassad 

omvårdnad (Browall et al. 2013). Detta styrks i en annan studie som visade att 

information och råd om NRP är uppskattat och underlättar förmågan att hitta 

egenvårdsstrategier (Bergerød et al. 2018). Enligt en annan studie förklarar 

sjukvårdspersonalen att barriärerna mellan sjukvården och personer med cancer berodde 

på bristande riktlinjer för att uppmärksamma NRP (Martin, de van der Schueren, 

Blauwhoff-Buskermolen, Baracos & Gramlich 2016). Orems teori syftar till att 

information och undervisning vidgar personens förmåga att utveckla 

egenvårdsstrategier. Informationen ska vara anpassad efter omgivningens miljö samt 

utefter personens tidigare erfarenheter och behov av stöd. Vid anpassning av 

information ska sjuksköterskan utgå från personens ålder, utvecklingsnivå, 

hälsotillstånd, sociala faktorer, tillgängliga resurser och omgivningen (Berbiglia & 

Banfield 2017). Utifrån litteraturstudiens resultat och Orems teori kan en förståelse 

skapas hos författarna av betydelsen att individanpassa informationen. För att kunna 

anpassa informationen behöver sjuksköterskan kommunicera med personen med cancer 

om NRP och tillsammans forma egenvårdsstrategier som underlättar vardagen. 

Sjuksköterskan ska se hela personen och utifrån deras fysiska, psykiska och sociala 

hälsa. Det är viktigt att se hela individen för att skapa god omvårdnad.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studies design är en beskrivande litteraturstudie. Polit & Beck (2016) 

anser att en litteraturstudie är en bra metod för att sammanställa tidigare forskning och 

få en överblick av ämnet. Studiens resultat bygger på en sammanställning av intervjuer. 

Hade författarna till föreliggande litteraturstudie genomfört intervjuerna personligen 

kunde ett annat resultat uppkommit.  

 

Författarna till denna litteraturstudie använde endast MEDLINE via PubMed för att 

hitta relevant forskning till det aktuella syftet. Sökningen gav 220 träffar vilket 

författarna ansåg tillräckligt kopplat till riktlinjerna för examensarbetet, därav valde 

författarna att inte fortsätta vidare sökning. Willman Bahtsevani, Nilsson & Sandström 

(2016) förklarar att det är fördelaktigt att använda sig av flera databaser för att få en 

bredare sökning av ämnet. Författarna är medvetna om att annan databas kunde ha 

förändrat resultatet. Ingen fristående sökning gjordes då tillräckligt med artiklar hittades 

via databassökningarna. Det som stärker litteraturstudiens resultat är att artiklarna har 
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liknande syfte och frågeställning. Willman et al. (2016) förklarar att en litteraturstudies 

trovärdighet ökar om flera studier har liknande resultat. Polit & Beck (2016) beskriver 

att MEDLINE via PubMed är den största databasen för omvårdnadsartiklar och att de 

flesta vetenskapliga artiklarna publiceras där. Databassökningen bygger på MeSH-

termer och fritext-termer. Författarna använde sig i första hand av relevanta MeSH-

termer till det aktuella syftet och kompletterade sökningen med fritext-termer. Polit & 

Beck (2016) rekommenderar att använda MeSH-termer för att inrikta sökningen till 

aktuellt ämne och att fritext-termer kan användas när MeSH-termer inte finns 

tillgängligt. Författarna till föreliggande litteraturstudie är väl medvetna om att 

sökningen kunde förändrats om andra söktermer använts och om dessa kombinerats 

annorlunda. Författarna tog hjälp utav en bibliotekarie för att hitta relevanta termer som 

besvarade litteraturstudiens syfte vilket ansågs fördelaktigt. Willman et al. (2016) 

beskriver även att en asterisk är bra för att vidga databassökningens resultat då det är en 

trunkering för att hitta alla termer som börjar med samma textsträng. Författarna hade 

inte kunskapen om trunkering före databassökningen och därför användes inte denna 

funktion. Sökningarna kombinerades med booleanska termen AND och OR vilket Polit 

& Beck (2016) beskriver som användbar metod för att finna lämpliga artiklar. 

Begränsningarna som användes vid databassökningen var 10 år, engelska och tillgänglig 

via Högskolan i Gävle. Polit & Beck (2016) anser att tidsbegränsning är bra vid 

sökningar, eftersom det ger möjlighet till aktuell forskning. Willman et al. (2016) 

förklarar att författarna ska kunna behärska språket i en artikel. Författarna till 

litteraturstudien har svenska som modersmål och engelska som andraspråk vilket ger en 

risk för feltolkning, därav användes lexikon och översättningssidor för att minimera 

översättningsfel. Det har diskuterats om de fåtal artiklar som föll bort vid denna 

begränsning kan ha varit relevant för studiens syfte. Författarna har även diskuterat 

begränsningen av att artiklarna endast ska vara tillgängliga via högskolan i Gävles 

bibliotek. Detta för att ha möjlighet till att få tillgång till artiklarna i fulltext, men det 

kan ha gjort att studier av intresse föll bort.   

 

Totalt deltog 198 personer med cancer i samtliga studier. En del studier hade mindre 

undersökningsgrupper än andra. Polit & Beck (2016) förklarar att en 

undersökningsgrupp kan vara mindre i en kvalitativ studie eftersom fokus ligger på att 

beskriva deltagarnas erfarenheter. Deltagarna kan ge innehållsrik och djupgående 

information om ämnet. En svaghet till ämnet är att alla cancertyper inte lyfts fram, men 
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i föreliggande litteraturstudies resultat redovisas ett flertal cancertyper, se tabell 4, 

bilaga 3. Författarna ser en svaghet i att en artikel inte genomgått granskning hos en 

etisk kommitté. Artikeln inkluderades för att deltagarna har vidtagit informerat 

samtycke vilket författarna anser är tillräckligt. Alla artiklar var uppbyggda enligt 

introduktion, metod, resultat och diskussion (IMRAD). Polit & Beck (2016) tydliggör 

vikten av att göra en oberoende etisk granskning för att säkerställa deltagarnas och 

studiens säkerhet och bevisa att studien uppfyller de krav en vetenskaplig forskning 

ställer. IMRAD-strukturen är grunden för en vetenskaplig artikel enligt Polit & Beck 

(2016). MEDLINE via PubMed har inte funktionen “peer review” vilket författarna ser 

som en svaghet. Polit & Beck (2016) beskriver att “peer review” innebär att artiklarna 

har genomgått granskning av oberoende forskare. 

 

Dataanalysen bygger på Aveyards (2014) beskrivning av en tematisk analys. Vi ser 

detta som en fördel eftersom Aveyards metod är en vetenskaplig tillämpbar analys. 

Analysen anses som strukturerad och användbar för att få överblick av materialet. 

Författarna har bifogat en översikt av artiklarnas metod i en metodologisk tabell vilket 

ses som en styrka, eftersom läsarna får en överblick av artiklarna. Författarna använde 

sig även av Polit & Becks (2016) förslag till att färgkodning kan användas för att 

strukturera resultatet till teman, detta anses som positivt då det underlättar till att se 

likheter och skillnader av artiklarnas resultat. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Examensarbetet kan leda till en djupare förståelse för omvårdnad av personer med 

cancer. Det ger en inblick i personens erfarenheter av nutrition och kan ge en ökad 

förståelse för vad patienten anser är hinder och möjligheter till hälsa. Vi anser att detta 

är ett ämne som bör uppmärksammas för att kunna förebygga, underlätta och utveckla 

omvårdnaden vid måltidssituationer för personer med cancer.  

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat visar det att vidare forskning kan öka förståelsen av 

nutritionens betydelse för hälsan hos personer med cancer. Vidare forskning rörande 

strategier vid NRP, skulle hjälpa sjuksköterskan att individanpassa omvårdnaden hos 

personer med cancer.  
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4.6 Slutsats 

Nutritionsrelaterade problem medför påfrestningar fysiskt, psykiskt och socialt för 

personen med cancer. Sjuksköterskan har en betydande roll för att uppmärksamma 

individuella behov hos personer med cancer och anpassa omvårdnaden efter individen. 

Det är betydelsefullt ur ett omvårdnadsperspektiv att motivera personer till 

egenvårdsstrategier för att främja hälsa. 
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design med en 
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E. & Bernhardson, B-M. 
Undersöka hur personer med erfarenhet 

av cancerrelaterade lukt- och 

smakförändringar resonerar om 

resurserna och strategierna för att 

hantera dessa symtom som kan ha 

använts och / eller erbjudits, inklusive 

stöd från vårdpersonal och andra källor. 

Studien tar upp lukt- och smakförändringar vid 

behandling hos personer med lungcancer. Lukt och 

smakförändringar påverkar vardagen. Studien tar upp 

hur måltiderna får en annan betydelse efter förändrade 

lukt- och smakpreferenser vilket påverkar individen 

fysiskt, psykiskt och socialt. Ger exempel på strategier 

för att hantera lukt- och smakförändringar. Belyser 

anhörigas viktiga roll i processen. Social begränsning 

kopplat till lukt- och smakförändringar. 

  

Bomben, D., Bin, A., 

Venturini, M., Bulfone, T., 

Ghirotto, L. & Bressan, V. 

Att utforska smakförändringar hos 

patienter som genomgått allogen 

hematopoetisk celltransplantation och 

för att undersöka vilka strategier de 

använder 
för att mildra symtomen.  

Studien fokuserar på strategier som använts för att 

hantera smakförändringar hos personer som har 

genomgått allogen hematopoetisk celltransplantation. 

Förklarar att illamående och kräkningar är ett problem 

kopplat till cancern. Strategierna handlar om att anpassa 

måltiderna efter individuella förutsättningar. Belyser 

även hur smakförändringar påverkar vardagen både 

fysiskt och psykiskt. Familjen är en resurs för att 

hantera nutritionsrelaterade problem.. 

Browall, M., Koinberg, I., Falk, 

H. & Wijk, H.  

Att beskriva vilka faktorer inom 
hälsovårdsmiljön som uppfattades vara 
viktig för patienter inom onkologisk 

vård.  

Belyser hur personer med cancer upplever hälso- och 

sjukvården. Hur vårdmiljön påverkar nutritionen. 

Förklarar strategier för att hantera nutritionsrelaterade 

problem. Förklarar vad personerna med cancern 

förväntar sig från sjukvården. 

Burden, S.T., Stamataki, 

Z.,  Hill, J., Molasiotis, A. & 

Todd, C.  

Undersöka människors relationer med 

mat och nutrition under deras 

kolorektala cancerresa. 
Studien belyser att viktminskning är vanligt 

förekommande hos personer med mag- och tarmcancer. 

Viktminskningen bidrar till fysiska påfrestningar. 

Beskriver stöd från anhöriga som en viktiga samt 

strategier för återhämtningen. Beskriver att fysiska 

aktiviteten begränsas. Önskan till mer information. 

Belyser illamående/kräkningar samt lukt- och 

smakförändringar som påfrestande. Symtomen kvarstår 

längre än förväntat. Påverkas psykiskt av förändrade 

situationen. Diskuterar strategier för att bemöta 

nutritionsrelaterade problem.  

Carey, S., Laws, R., Ferrie, S., 

Young, J. & Allman-Farinelli, M. 

  

Utforska de långsiktiga effekterna av 

olika typer av stora övre 

gastrointestinala canceroperationer och 

hur det påverkar människors förhållande 

till mat. 

Studien handlar om minskad aptit och svårigheter att 

hantera situationen. Nedsatt aptit resulterar i 

viktminskning. Deltagarna har svårt att hitta strategier 

och kontroll över situationen. Belyser kulturella, sociala 

och psykiska aspekter kopplat till nutrition. Belyser 

anhörigas stöd som viktig.  

de Vries, Y. C., Helmich, E., 

Karsten, M. D., Boesveldt, S., 

Winkels, R. M., & van Laarhoven, 

H. W.  

Syftet med denna studie var att få insikt 

i effekterna av kemosensoriska och 

livsmedelsrelaterade förändringar hos 

patienter med mag- och tarmcancer som 

genomgår cytostatika och kirurgi och 

hur detta kan påverka de praktiska och 

sociala aspekterna av matrelaterat 

beteende hos patienter och deras 

anhöriga. 

Diskuterar lukt- och smakförändringar och det påverkar 

vardagen. Strategier för att möta de nya preferenserna. 

Förklarar fördelar om att vara öppen med situationen. 

Belyser de praktiska och känslomässiga begränsningar i 

sociala sammanhang.  

  



Kristensen, M. B., Mikkelsen, T. 

B., Beck, A. M., Zwisler, A. D., 

Wessel, I., & Dieperink, K. B.  

Syftet är att se hur ätproblem påverkar 

huvud- och halscancer överlevares 

vardag och att skapa ny kunskap om 

vilka fördelar denna grupp upplever 

genom deltagande i ett tvärvetenskapligt 

rehabiliteringsprogram.  

Studien belyser biverkningar av behandling och 

utmaningen av att äta för att överleva. Förklara att 

nutritionsrelaterade problem kvarstår längre än 

förväntat. Anhöriga har en stor inverkan. Individen 

påverkas socialt och psykiskt. Ger exempel på strategier 

för att hantera nutritionsrelaterade problem. 

McCarter, K., Baker, A. L., 
Britton, B., Halpin, S. A., Beck, A., 

Carter, G., Wratten, J.B., 

Wolfenden, L., Burchell, K. & 

Forbes, E.  

Syftet med denna studie var att utforska 

patientens erfarenhet av huvud- och 

halscancer och hur de upplevde 

dietistrådgivning.  

Belyser informationens betydelse. Förklarar 

biverkningarna och utmaningarna av att hitta nya 

strategier. Vikten av att äta för att överleva. Belyser 

svårigheter av sväljsvårigheter och viktminskning. 

Förklarar att dietist var uppskattat. Symtomen var längre 

än förväntat.   

Missel, M., Hansen, M., Jackson, 

R., Siemsen, M. & Schønau, M. N. 

Att ge djupgående inblick i patienternas 

upplevda erfarenheter av att delta i en 

utbildning och intervention efter 

botande kirurgi för matstrupscancer. 

Studien belyser en osäkerhet för individens egna kropp. 

Förändrade attityder till mat. Känslan av saknad till 

tidigare vardag kopplat till kost. äta för att överleva. 

Informationens betydelse. Sväljsvårigheter 

problematiskt. Symtom längre än förväntat. Familj bra 

stöd. Ger exempel på strategier för att hantera 

nutritionsrelaterade problem. Psykiska påfrestningar 

påverkar vardagen.  

Molassiotis, A. & Rogers, M.   Utforska och förstå upplevelsen av att få 

behandling för huvud- och halscancer 

med särskilt fokus på 

symptomupplevelser under ett år från 

diagnos. 

Beskriver tidsperioden för biverkningar från 

diagnostisering och hur symtomen förändras under 

första året. Belyser att viktminskning var ett problem 

relaterat till nutrition. Biverkningar kvarstår längre än 

förväntat. Strategier för att hantera nutritionsrelaterade 

problem i form av egenvårdsstrategier. Förklarar att 

hanteringen blev lättare med tiden. Psykiska påfrestning 

som påverkade vardagen kopplat till nutrition.  

Opsomer, S., Joossens, S., De Wit, 

C., Lauwerier, E. & Pype, P.  

Vilken mening får nutritionsrelaterade 

problem för patienter och partners vid 

avancerad cancer? 

Ofrivillig viktminskning hos personer med avancerad 

cancer. Deltagarna äter för att överleva. Psykisk 

påfrestning av att ha nutritionsrelaterade problem. Hur 

identiteten och kontrollen förändras av 

nutritionsrelaterade problem och hur individen 

begränsas socialt.  

  

Sandmael, J. A., Sand, K., Bye, A., 
Solheim, T. S., Oldervoll, L., & 

Helvik, A. S.  

  

Syftet med denna studie var att beskriva 

hur patienter med huvud- och halscancer 

upplever näringssituationen och 

uppfattar näringsstöd under perioden 

från diagnos till efterbehandlingsfas. 

Diskuterade biverkningar och symtom efter 

strålbehandling och hur det påverkar nutritionen hos 

personer med huvud- och halscancer. Informationens 

betydelse för att hantera situationen. Strategier för att 

hantera näringsrelaterade problem.  

 


