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Sammanfattning 

Bakgrund: Komplementär och alternativ medicin (KAM) är ett samlingsnamn som 

innefattar en annan typ av medicin och behandling än den konventionella behandlingen. 

KAM baseras på en helhetssyn av människan där man anser att både kropp och själ är 

en helhet och detta grundas på den holistiska synen. Patienter som har diagnostiserats 

med cancer söker ofta hopp och botemedel för sin sjukdom. Vissa för att bli botade, 

andra för att förlänga livet samt förbättra sitt psykiska och fysiska välbefinnande. Via 

egenvård söker patienten sig till KAM för att finna metoder som antingen ett 

komplement eller alternativ till den konventionella behandlingen.  

 

Syfte: Att beskriva cancerdiagnostiserade patienters erfarenheter av Komplementär och 

Alternativ Medicin (KAM). 

 

Metod: Litteraturstudie av en beskrivande design som omfattar totalt 12 artiklar varav 

alla är med kvalitativ ansats. Sökningarna genomfördes i PubMed och Cinahl.   

 

Huvudresultat: Patienter som diagnostiserats med cancer sökte sig ofta till KAM i 

hopp om att hitta en metod som kunde förlänga livet eller få dem att må bättre, till 

exempel lindra symtom. Upplevelserna och erfarenheterna av KAM-metoderna var till 

största del positiva där patienterna blivit hjälpta med både fysiska och psykiska besvär. 

Det framkom att vårdpersonalens bemötande gällande KAM var bristfällig och det 

berodde på bristande intresse och kunskap.  

 

Slutsats: Patienter uppger att erfarenheterna av KAM-användandet överlag är positiva 

där känslan av kontroll och självbestämmande ökar. Det framgår dock att patienter 

upplever ett bristande stöd från vårdpersonalen inom den konventionella sjukvården, till 

exempel när de vill diskutera KAM. Detta visar sig genom ett ointresse och en bristande 

kunskap om metoderna.  

 

Nyckelord: cancer, erfarenheter, KAM och patient  



 

 

Abstract 

Background: Complementary and alternative medicine (CAM) encompasses medical 

products and practices that are not a part of conventional treatment. CAM is based on a 

comprehensive view of the human and a holistic health. CAM treats everything - mind, 

body, spirit and beyond. Patients with cancer searching for hope and cure for their 

disease, some to be cured and some to live longer and improve their mental and 

physical well-being. Through self-care, the patient searches for CAM to find methods 

that are either a complement or alternative to the conventional treatment.  

 

Aim: To describe patients with cancer experiences of complementary and alternative 

medicine (CAM). 

 

Method:  Descriptive literature study with 12 included articles, all the included articles 

was qualitative. Data collection has been conducted via Cinahl and PubMed 

 

Main result: Patients with cancer do often search for CAM to find a method that could 

extending life or make them feel better, for example relieve symptoms. The experience 

of the CAM-methods was mostly positive, the patients were helped with both physical 

and mental disorders. It turned out that healthcare workers attitude towards CAM was 

defective because of the lack of interest and knowledge. 

 

Conclusion: Most of the patients reported positive experiences of CAM. Their sense of 

control and self-determination were higher than before the CAM-use. However, it 

appears that the patients experience a lack of support from the caregivers in the 

conventional medicine/healthcare when they, for an example, want to discuss CAM. It 

shows through a non-interest and a lack of knowledge of the methods. 

 

Key words: CAM, cancer, experience and patient 
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1 Introduktion 
 

1.1 Cancer 

Cancerfonden (u.å) beskriver att cancer är ett samlingsnamn för ca 200 olika sjukdomar 

som grundar sig i att cellerna i delar av kroppen delar sig och börjar växa okontrollerat 

vilket sker på grund av ett flertal skador i cellens arvsmassa. Cellen dör sedan inte som 

den vanligtvis ska göra utan de fortsätter istället att samlas och nya blodkärl bildas 

vilket utvecklar en tumör. Detta kan i stort sett ske i alla kroppens vävnader då alla 

vävnader är uppbyggda av celler. Genom att sköta sin hälsa genom motion, hälsosam 

kost, att ej röka, undvika fetma och övervikt, motionera regelbundet och vara försiktig 

med att vistas i solen kan man minska risken för att drabbas av cancer. Genom att röka 

ett paket cigaretter om dagen är risken att drabbas av lungcancer 15 gånger större än om 

man inte röker. Statistik för år 2017 visar att Sverige hade 66 000 cancerfall hos 61 000 

personer, det visas även att cancer är vanligare hos män än hos kvinnor. Hos kvinnor är 

bröstcancer den vanligaste formen medan prostatacancer är den vanligaste hos män. Hos 

de båda könen är hudcancer den mest förekommande. I Sverige blir ca 65% av 

patienterna med cancerdiagnos botade från sjukdomen (Cancerfonden u.å). 

 

1.2 Konventionell behandling 

Slørdal (2009) förklarar att cancerterapi som idag används i sjukvården är kirurgi, 

strålning och läkemedel med bland annat cytostatika, hormonbehandling, smärtstillande, 

antibiotika och psykofarmaka. Cytostatika, som också kallas cellgifter, används för att 

ta död på cancerceller. Cytostatika kan bland annat ges intravenöst eller oralt vilket 

kallas för att den ges systemiskt, men kan även ges lokalt. Exempel på detta är 

intratekalt, intrapleuralt eller intraperitonealt vilket kan ske när själva cancerformen 

kräver en lokal behandling. Cytostatika som ensam behandling mot cancer ger oftast 

inte god effekt och/eller botning utan denna form av behandling bör kombineras med 

annat, vilket vanligtvis är strålning och kirurgi. Läkemedel som inte klassas som 

cytostatika men ändå är vanligt vid cancerbehandling är hormonbehandling, dessa 

hämmar effekten av könshormonerna (Slørdal 2009). Haase Moen och Wist (2009) 

beskriver att patienter som är diagnostiserade med bröst-, endometrie- eller 

prostatacancer vanligtvis blir insatta på hormonbehandling. Dessa endokrina läkemedel 

kan delas in i olika grupper; antiöstrogener, aromatashämmare, GnRH-analoger och 

gestagener (Haase Moen & Wist 2009).  På Vårdguiden 1177 (2019) beskrivs 
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strålningsbehandlingen som yttre eller inre. Den yttre behandlingen kommer från en 

apparat som står i rummet som patienten behandlas i, medan den inre strålbehandlingen 

är utformad så att patienten får ett radioaktivt ämne förs in i själva tumören eller i dess 

närhet. Yttre och inre strålbehandling kan även kombineras. För att få bort cancer med 

hjälp av strålning krävs oftast en stor dos vilket delas upp på ett flertal tillfällen. Som 

exempel så kan en yttre behandling delas upp på fem behandlingstillfällen i sju veckor 

(Vårdguiden 1177 2019). Strålbehandling används för att antingen bota cancersjukdom 

eller lindra en obotlig cancersjukdom, behandlingen sker på sjukhus på en 

onkologklinik. Strålbehandling kan också ges innan en operation för att minska 

tumören. Femtio procent av alla cancerpatienter behandlas någon gång med 

strålbehandling och cirka 30 procent av alla cancerpatienter botas med hjälp av 

strålbehandling (Cancerfonden 2019). I denna litteraturstudie kommer författarna att 

beskriva och sammanfatta denna vård som “konventionell behandling” för 

cancersjukdom och “KAM” som den komplementära- och alternativa medicinen. 

 

1.3 Komplementär och Alternativ Medicin (KAM) 

Bergh (2009) beskriver begreppet komplementär- och alternativ medicin (KAM) som 

ett samlingsnamn som innefattar en annan typ av medicin och behandling än den 

konventionella behandlingen. KAM används antingen som ett alternativ eller 

komplement till den konventionella behandlingen. KAM baseras på en helhetssyn av 

människan där man anser att både kropp och själ är en helhet och detta grundas på den 

holistiska synen. NCCIH (2016) lyfter fram att KAM inte handlar om att behandla ett 

specifikt organsystem utan att behandla hela människan utifrån andliga, funktionella, 

sociala, mentala, samhälleliga och känslomässiga aspekter. Cancerfonden (2008) skriver 

att KAM är olika metoder som patienter använder sig av för att förbättra sin hälsa och 

sitt välbefinnande. 

 

Enligt världshälsoorganisationen (2013) ökar användandet av KAM och innefattas allt 

mer i sjukvårdssystem världen över. Världshälsoorganisationen visar att cirka 100 

miljoner européer använder KAM medan det är ännu fler i Afrika, Nordamerika, 

Australien och Asien. Downer et al. (1994) och Frass et al. (2012) skriver att yngre 

patienter och särskilt kvinnor är mer villiga att använda KAM än vad män är. Det visade 

sig också att högutbildade och personer med hög inkomst i större utsträckning söker sig 

till KAM. 
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En studie visar att 40,1 % av deltagarna som diagnostiserats med tidig bröstcancer 

någon gång hade använt KAM, där 33% ansåg att KAM hade en positiv verkan på 

behandlingen (Pedersen, Christensen, Jensen & Zachariae 2009). Enligt Regionalt 

Cancercentrum Stockholm/Gotland (2018a) använder cirka 40 procent av patienterna 

någon form av KAM där bland annat naturpreparat, vitaminer, mineraler och 

avslappningsövningar är vanligt. Patienter vänder sig gärna till KAM för att bland annat 

hantera de biverkningar och symtom som uppkommer av den konventionella 

cancerbehandlingen. Men också för att få vara mer delaktig i sin vård och behandling 

samt få en förbättrad hälsa och ökad känsla av självbestämmande (Regionalt 

Cancercentrum 2018a). 

 

1.4 Kategorier inom KAM 

Det finns flera hundra olika metoder inom KAM. De olika metoderna kan delas upp i 

fem olika kategorier vilka är: själsliga-kroppsliga metoder (exempelvis kan vara 

meditation, yoga, qi gong och konstnärliga terapier som drama, dans, musik, bild och 

poesi), biologiskt baserade terapier (exempelvis naturbaserade substanser såsom 

naturpreparat och kosttillskott), energibaserade metoder (till exempel healing, 

laserterapi, reiki och bioelektromagnetisk terapi), alternativa medicinska helhetssystem 

(till exempel är homeopati och naturopatisk medicin) och manuella metoder (till 

exempel kroppsberöring såsom naprapati, massage och kiropraktik) (Regionalt 

Cancercentrum 2018b). 

 

1.5 Lagar och KAM 

Jong, Lundqvist och Miek Jong (2015) lyfter fram att sjuksköterskor till stor del ej 

samtalar med patienter om KAM på grund av att det inte finns kunskap eller vetenskap 

bakom ämnet.  Patientsäkerhetslagen (SFS; 2010:659) förtydligar att sjukvårdspersonal 

ska grunda sitt arbete på vetenskaplig och beprövad kunskap. Enligt Läkemedelslagen 

(SFS; 2015:315) och Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS; 2017:30) är ett mål med hälso- 

och sjukvård att finna den vård och behandling som är mest passande för den enskilde 

individen. Läkemedelsverket (LVFS 2006:3) belyser att komplementär medicin, som 

exempel Naturläkemedel, är en grupp läkemedel för egenvård. Naturläkemedel får 

endast rekommenderas av sjuksköterskor om de är godkända av Läkemedelsverket i 

Sverige. 
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1.6 Sjuksköterskan och omvårdnaden 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans fyra grundläggande 

områden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Omvårdnaden skall ges med respekt för människan och hens rättigheter. Kulturella 

rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och ett respektfullt bemötande är en 

grund för omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Relationen till patienten 

är viktig i cancervården, sjuksköterskan bör fokusera på patienten som person och inte 

som en sjukdom (Ahlberg 2011). Florin (2009) beskriver att omvårdnaden ska ges och 

planeras individuellt efter patienten där sjuksköterskan ska ta hänsyn till den unika 

hälsosituationen. Ett intresse för patientens egen upplevelse av hälsa, sjukdom och 

behov ska finnas och utifrån det kan sjuksköterskan utforma en god omvårdnad. 

 

1.7 Vårdpersonal och KAM 

I en studie av Jong, Lundqvist och Miek Jong (2015) framkommer det att de 

legitimerade sjuksköterskorna i undersökningen till stor del själv någon gång använt sig 

av KAM för egenvård i olika syften. Studien visar även att det finns ett stort 

övergripande intresse hos sjuksköterskorna och trots att användandet är lågt 

framkommer det en önskan om att utveckla kunskapen om KAM för framtiden. Bahalls 

och Legalls (2017) studie visar att kunskapen om KAM är mycket låg hos vårdpersonal, 

dock tror både sjuksköterskor och läkare att metoderna i framtiden kommer att 

kombineras med konventionell medicin i större utsträckning än idag. Bahall (2015) 

poängterar att de krävs att vårdpersonal, patienter och samhället har god kunskap om 

KAM, vilket resulterar i att användningen av metoderna blir mer effektiv och 

användbar. Detta för att bibehålla en säker och effektiv hälso-sjukvård. 

 

1.8 Teoretisk referensram 

I Dorothea Orems egenvårdsteori beskrivs egenvård som aktiviteter som patienten utför 

själv som i sin tur bidrar till en förbättrad livskvalité, bevarad hälsa och välbefinnande. 

Teorin anser att egenvårdskapaciteten påverkas av olika faktorer och omständigheter i 

patientens miljö. Egenvårdsteorin innehåller två idéer, att egenvård ses som ett inlärt 

beteende och även något som kan göras medvetet. Egenvårdsåtgärderna grundar sig på 

patientens sociala och kulturella erfarenheter, ålder, kön och hälsostatus. Syftet med 

Orems teori är att sjuksköterskan ska främja och stödja patientens förmåga till egenvård 
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(Svensk sjuksköterskeförening 2008).  Wiklund Gustin och Lindwall (2012) lyfter fram 

hur denna teori beskriver begreppet hälsa. Detta ses som en integritet som är nödvändig 

för att skapa en helhet och känsla av socialt, psykologiskt och fysiskt välbefinnande. 

Förmågan för egenvård ses som en förutsättning för hälsa där en person kan motverka 

och förebygga sjukdom. Personer som utövar egenvård enligt denna teori värnar om sin 

hälsa genom olika handlingar. I teorin ses människan som kapabel och kunnig där hen 

har en egen förmåga att själv ta beslut. Detta ses som en tillgång där personen själv har 

möjlighet att bevara eller förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande. Människans 

kapacitet skiljer sig mellan personer och när kraven blir för stora och situationen blir för 

svår att hantera är hen i behov av omvårdnad. I detta ska omvårdnaden kompensera för 

det som människan själv inte kan tillgodose. Egenomsorgsbegreppet ses inte som en 

enda människas ansvar utan som ett fördelat ansvar mellan individen och samhället 

(Wiklund Gustin & Lindwall 2012). 

 

1.9 Problemformulering 

Intresset för komplementär- och alternativ medicin ökar. Runt om i världen används 

metoder som är utanför den konventionella medicinen och patienter efterlyser KAM 

som både komplement och alternativ till denna. I och med det ökade intresset kommer 

sjuksköterskan i större utsträckning att möta patienter som har funderingar kring eller 

vill diskutera KAM. Ämnet är aktuellt att belysa då studier visar att det finns en 

kunskapsbrist hos sjuksköterskor gällande KAM. Sjuksköterskan ska verka för att se en 

helhet av patientens hälsa och välbefinnande där även önskningar och behov behöver 

tillgodoses. För att detta ska vara möjligt utifrån det ökade intresset av KAM är det 

viktigt att sjuksköterskan besitter den kunskap som krävs för att svara på frågor och 

diskutera kring ämnet med patienten. Genom att studera ur ett patientperspektiv får 

författarna till föreliggande litteraturstudie en bild av varför behovet och intresset av 

KAM uppstår samt varför patienter med cancerdiagnos väljer att använda sig av KAM 

under sin cancervård. Genom att belysa ämnet och erhålla mer kunskap om patienters 

användning av KAM kan en bättre och personcentrerad vård ges med patienten i fokus. 

 

1.10 Syfte 

Att beskriva cancerdiagnostiserade patienters erfarenheter av Komplementär och 

Alternativ Medicin (KAM). 
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1.11 Frågeställning 

Hur beskriver cancerdiagnostiserade patienter sina erfarenheter av KAM och dess 

effekter? 

 

2 Metod 

2.1 Design  

Designen som valdes till denna litteraturstudie är en beskrivande design. En 

beskrivande design lämpar sig där författarna vill beskriva och ta del av människors 

upplevelser (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Författarna har arbetat med databaserna MedLine via PubMed och CINAHL med 

åtkomst via Högskolan i Gävle då dessa databaser enligt Polit och Beck (2017) ansågs 

som lämpliga vid omvårdnadsforskning. Polit och Beck (2017) skriver fortsättningsvis 

att det är viktigt att bredda och vidga sin sökning genom att använda fler databaser vid 

artikelsökning. Sökord som har används i PubMed är CAM, Patients, Experience, 

Cancer, Use, Complementary therapies, Qualitative och Qualitative research. I 

CINAHL användes sökorden Complementary therapies, Cancer Patients och Life 

Experiences. Sökorden valdes ut med hjälp av MeSh och de sökord som inte fanns som 

MeSH söktes som fritext. Genom att använda MeSH-termer underlättar det för 

författarna att finna lämpliga sökord för användbara artiklar och därmed få en mer 

specifik artikelsökning, detta styrker Polit och Beck (2017) då de beskriver att MeSh-

termer ger författarna lämpliga ord för sökning i det specifika området. Polit och Beck 

(2017) beskriver MeSH-termer som ett flertal ord som kan ha samma betydande mening 

inom ett och samma område. För att smalna av och specificera vår sökning har 

författarna använt booleska termen AND mellan sökorden (Polit & Beck 2017). 

Begränsade sökningarna i Pubmed och CINAHL med att välja artiklar med endast 

vuxna deltagare åldern 19 + och engelska som språk i artiklarna. I Cinahl begränsades 

sökningen med Peer Reviewed och i PubMed valdes endast artiklar som är tillgängliga 

via högskolan i Gävle. I sökstrategin har ingen begränsning i årtal gjorts på grund av att 

användbar data inte är kopplat till tidsbegränsning och för att få ett bredare sökresultat 

(Polit & Beck 2017). 



 

7 

 

2.3 Sökstrategi av utvalda artiklar 

 Tabell 1.  

 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

artiklar 

PubMed 

Språk: Engelska 

Ålder: Vuxna >19 

år. [2019-08-29] 

Tillgänglig via 

Högskolan 

  

CAM (fritext) AND Patients (fritext) AND 

Experience (fritext) AND Cancer (fritext) 

AND Use (fritext) 

25 2 

PubMed 

Språk: Engelska 

Ålder: Vuxna >19 

år. [2019-08-29] 

Tillgänglig via 

Högskolan 

  

”Complementary Therapies” [Mesh] AND 

“Patients” [Mesh] AND Cancer (Fritext) 

AND Qualitative (Fritext) 

 

13 2 

PubMed 

Språk: Engelska 

Ålder: Vuxna >19 

år. [2019-08-29] 

Tillgänglig via 

Högskolan 

 

"Complementary Therapies" [Mesh] AND 

Patients (fritext) AND Cancer (fritext) AND 

Qualitative research (fritext) 

147 7 

CINAHL 

Språk: Engelska 

Ålder: Vuxna >19 

år. [2019-08-29] 

Peer Review 

Complementary Therapies (fritext) AND 

Cancer Patients (fritext) AND Life 

Experiences (fritext) 

36 1 

Totalt:  

 

 221  12  
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2.4 Urvalskriterier  

För att hitta artiklar som svarade på och var relevanta för syftet valde författarna att 

använda sig av inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck 2017). 

Inklusionskriterierna var att författarna vill ha patientens perspektiv och kvalitativ 

ansats. Kvalitativ ansats valdes för att dessa artiklar består av djupare samt beskrivande 

intervjuer och erfarenheter, vilket gjorde att studiens syfte och frågeställning kunde 

besvaras (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Exklusionskriterierna var 

att inte ta med artiklar som beskrevs utifrån vårdpersonalens perspektiv, handlade om 

barn, kvantitativ ansats, litteraturstudier eller de artiklar som inte följde IMRAD-

struktur (Polit & Beck 2017). 

 

2.5 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Resultatet av databassökningarna blev sammanlagt 221 antal träffar. Artiklarnas titel 

och abstrakt lästes, därefter exkluderades de artiklar som författarna bedömde som ej 

relevanta för litteraturstudiens syfte, var kvantitativa eller litteraturstudier. Utifrån detta 

fanns 32 möjliga artiklar kvar varav 3 var dubbletter. De 29 återstående möjliga 

artiklarna lästes igenom av båda författarna, separat och gemensamt varav 17 ej 

uppfyllde den kvalité som önskats eller svarade på syftet. Då återstod 12 artiklar som 

valdes ut för att användas i arbetet, se figur 1 Flödesschema. 

 

Författarna har gemensamt valt ut och diskuterat artiklar och dess relevans till det valda 

syftet sedan utgått från inklusions- och exklusionskriterier. De noggrant utvalda 

artiklarna har genomgått en relevansbedömning för att författarna ska få med så relevant 

data som möjligt, se Bilaga 1, Mall 1. En kvalitetsgranskning med hjälp av 

kvalitetsgranskningsmallar för kvalitativa artiklar har utförts för att granska de artiklar 

som valts ut av författarna (Polit & Beck 2017) se Bilaga 1, Mall 2. 

 

Figur 1, Flödesschema  
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2.6 Dataanalys 

De 12 utvalda artiklarna är noggrant analyserade utifrån beskrivningen av Friberg 

(2017). Författarna har till en början läst igenom de utvalda artiklarna, detta skedde 

både gemensamt och enskilt för att undvika svinn av relevant fakta samt minska risken 

för feltolkningar. I och med detta valde författarna sedan ut teman/rubriker som ansågs 

vara relevanta för syftet och frågeställningen (Friberg 2017). Enligt Friberg (2017) kan 

detta vara både citat, enstaka ord eller meningar. Resultat bröts på det sättet ner för att 

nya bärande perspektiv skulle ses, vilket hade en betydelse för syftet. Här identifierades 

nya fynd för varje studies resultat. En sammanställning av resultaten gjordes vilket 

skapade en överblick över det som analyserades. Likheter och skillnader mellan 

resultaten i studierna sågs över och fördes därefter över i ett strukturerat Word-

dokument där det blev tydligt vad resultaten har för likheter och olikheter. Färger 

användes för att markera den text som kunde liknas med varandra, till exempel röd färg 

för negativa erfarenheter. Syftet och frågeställningen till arbetet fanns hela tiden som 

titel för att denna inte skulle frångås (Friberg 2017). 

 

Utifrån den nya informationen gjordes en beskrivning och sammanfattning av de nya 

underrubrikerna vilket lästes av någon som ej var insatt i arbete eller ämnet. På det sättet 

togs irrelevant eller oklar information bort eller omformulerades. Detta kan enligt 

Friberg (2017) göras för att minska tolkningsmöjligheter och/eller motsägelser. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Under litteraturstudien var författarna värderingsfria och neutrala i förhållandet till 

arbetet och dess material, då detta låg till grund för det etiska förhållningssättet (Polit & 

Beck 2017). Det etiska övervägandet och riktlinjerna tillgodosågs under hela arbetets 

gång för att undvika oredlighet som till exempel plagiat eller förfalskning av data (Polit 

& Beck 2017).  
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3 Resultat 
 

Resultatet baseras på 12 kvalitativa artiklar som valts ut utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning. Analysen resulterade i sex rubriker: Anledning till att patienter med 

cancerdiagnos söker sig till KAM, Informationskällor vid val av KAM som 

behandlingsmetod, Positiva erfarenheter och effekter av KAM, Negativa erfarenheter 

och effekter av KAM, Bemötande från den konventionella vården och Förtroendet för 

KAM (Figur 2).

 

 

Figur 2. Översikt över resultatet.  

 

3.1 Anledning till att cancerpatienter söker sig till KAM 

Komplementär och alternativ medicin användes av patienter när den konventionella 

behandlingen enligt deras mening inte uppfyllde kraven de hade och ansågs ha 

begränsningar när det gäller behandlingar som botar sjukdomen (Salamonsen 2015; Lu, 

Tsay & Sung 2010). Vissa patienter använder KAM som ett sätt att finna hopp och 

förlänga livet när den konventionella behandlingen inte räcker till och kan bota cancern. 

Patienterna berättar att de tillämpar KAM för att finna ro i sinnet, förbättra 

allmäntillståndet och för att öka sin livskvalité (Lu, Tsay & Sung 2010; Verhoef, 

Mulkins, Carlson, Hilsden & Kania 2007).   

 

Andra faktorer som påverkar beslutet i att börja använda KAM är smärta och 

biverkningar som uppkommer av de konventionella behandlingarna. Detta gör att 

patienterna blir mer villiga och motiverade till att testa KAM (Keim-Malpass, Albrecht, 
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Steeves & Danhauer 2013; Singh, Maskarinec & Shumay 2005).  Ytterligare faktorer är 

patienternas behov av att ta kontroll över situationen, rädsla för döden och önskan om 

att förlänga deras liv (Singh, Maskarinec & Shumay 2005; Verhoef, Mulkins, Carlson, 

Hilsden & Kania 2007). 

 

3.2 Informationskällor vid val av KAM som behandlingsmetod 

Då patienter med cancerdiagnos ofta upplevde att vårdpersonal inom den konventionella 

medicinen inte var villiga till att diskutera eller saknade kunskap om KAM (Tasaki, 

Maskarinec, Shumay, Tatsumura & Kakai 2002; Evans et. al 2007) vände de sig mot 

andra alternativ vilket kunde vara anhöriga, vänner, media, böcker, broschyrer och/eller 

internet. En rekommendation och/eller erfarenhet från andra vägde in stort i beslutet av 

att använda sig utav KAM, dock med vetskapen om att metoden kunde sakna evidens 

(Lu, Tsay & Sung 2010; Evans et. al 2007). Fortsatt uppger patienter att de med hjälp av 

internet kunde beställa hem böcker om ämnet samt hitta en professionell KAM-terpaeut 

(Evans et. al 2007).  

 

De patienter som besatt stor kunskap om KAM kunde basera sina val av 

behandlingsmetoder på erfarenhet. Något som även sågs som pålitligt och gav 

förtroende var berättelser av patienter som använt sig utav KAM och överlevt sin 

sjukdom. Alla patienter höll inte med om att evidens bakom metoderna var det 

viktigaste, utan att dess erfarenhet och berättelser bakom resultaten sågs som mer 

pålitligt (Salamonsen 2015; Verhoef, Mulkins, Carlson, Hilsden & Kania 2007). 

 

3.3 Positiva erfarenheter och effekter av KAM 

Patienter med cancerdiagnos förklarar de använda KAM-metoderna som rogivande där 

ett välbefinnande uppnås. De olika metoderna får patienterna att acceptera sjukdomen 

och de förändringar som den medför. Upplevelser och resultat av KAM hjälpte dem att 

hantera det svåra känslorna som uppstod när de diagnostiserades med cancer. De 

upplevde också att KAM bidrog till acceptans för det fysiska förändringarna med 

kroppen som uppstod, vilket bland annat kunde vara ärr från en operation eller 

borttagande av ett bröst vid bröstcancer. Patienten såg inte kroppen som “sin egen” men 

genom KAM-metoderna kunde de återigen lita på och börja acceptera sin kropp. Det 

fanns även psykiska besvär som lindrades med hjälp av KAM-metoden akupunktur där 

patienter fick ett lugn i själen samt kraften och självförtroendet tillbaka. Patienterna 
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kom genom KAM-metoder till insikt om att deras psykiska och mentala hälsa var lika 

viktig som den fysiska (Amichai, Grossman & Richard 2012; Ho, Kwong, Wan, Ho & 

Chow 2017; Keim-Malpass, Albrecht, Steeves & Danhauer 2013; Klafke, Eliott, Olver 

& Wittert 2014; McPhail, Sandhu, Dale & Stewart-Brown 2018). 

 

Patienterna uppger att KAM-metoder, till exempel massage och yoga, har resulterat i en 

förbättrad sömn, en ökad och förbättrad aptit, minskad stress och smärta samt en 

förbättrad fysisk kondition (Ho, Kwong, Wan, Ho & Chow 2017; Keim-Malpass, 

Albrecht, Steeves & Danhauer 2013). Patienter ansåg att riskerna för biverkningar vid 

användningen KAM-metoder var låga. De jämförde konventionell medicin med KAM-

metoder där de kunde se att den konventionella medicinen gav fler biverkningar än vad 

KAM gjorde (Amichai, Grossman & Richard 2012). 

 

Patienter uppger att de vid KAM-metoder får en känsla av att kontroll där de själva får 

vara med och bestämma och påverka sin behandling och situation (Singh, Maskarinec & 

Shumay 2005). 

 

3.4 Negativa erfarenheter och effekter av KAM  

Lu, Tsay och Sung (2010) lyfter fram att KAM också har sina nackdelar, bland annat de 

ekonomiska och fysiska påfrestningarna. En patient berättar att KAM-metoder är 

väldigt dyra eftersom de inte ingår i sjukförsäkringen, trots detta vill patienten ge KAM 

en chans. En annan patient är osäker på hur KAM påverkar kroppen när det fysiska 

tillståndet är dåligt och var rädd att vissa behandlingar hos till exempel kiropraktor och 

osteopat kunde ge bestående skador. Rädslan för konflikt med den konventionella 

vården var också ett stort orosmoment bland patienterna. De bekymrade sig också över 

att KAM skulle påverka den konventionella behandlingen, till exempel minska effekten 

av ett läkemedel (Lu, Tsay & Sung 2010).  

 

Patienter som har använt sig utav akupunktur har uppmärksammat biverkningar som 

ömhet i det behandlade området samt en ökad trötthet och smärta direkt efter 

behandlingen. Patienter upplever att de negativa biverkningarna av KAM-metoderna är 

knappa och att dem inte ser det som något hinder. Men upplever dock att 

biverkningarna beskrivs vara kortvariga och fördelarna med KAM-metoderna överväger 
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det negativa som kommer med behandlingen (McPhail, Sandhu, Dale & Stewart-Brown 

2018). 

 

3.5 Bemötande från den konventionella vården 

Patienterna upplevde en brist på både kommunikation, intresse och kunskap om KAM 

när de vill diskutera det med vårdpersonal inom den konventionella behandlingen. De 

kunde bland annat be patienter att sluta med KAM-metoderna vilket medförde att 

patienterna oftast undvek eller helt struntade i att diskutera ämnet med personalen. 

Patienter upplever att patientsäkerheten påverkas vid den negativa kommunikationen 

mellan läkare i den konventionella medicinen och patientens behov av att samtala om 

KAM (Evans et. al 2007; Tasaki, Maskarinec, Shumay, Tatsumura & Kakai 2002; 

Tovey & Broom 2007). Evans et. al (2007) lyfter fram att viss vårdpersonal inom 

primärvården kunde rekommendera patienterna att använda sig utav KAM-metoder, till 

exempel kiropraktik eller homeopati, för att behandla symtom. I studien framkommer 

det också att personal inom palliativ vård på ett ospecifikt sätt kunde rekommendera 

patienterna att bruka KAM som ett stöd för deras konventionella behandling (Evans et. 

al 2007). 

 

3.6 Förtroendet för KAM 

Förtroendet för KAM kunde ofta komma med den tillfredsställelse som patienten fick 

när effekterna av behandlingen visade sig. Fortsatt beskriver patienterna KAM som 

något som förbättrar deras hälsa samtidigt som de anser att risken för att utsättas för 

biverkning eller skada är knapp, vilket medför att KAM därför gärna testas. I och med 

att patienternas självbestämmande ökade när de tog del av KAM kände de också att 

motivationen till att ta kontroll och ansvar över sin behandling (Singh, Maskarinec & 

Shumay 2005). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva cancerdiagnostiserade patienters 

erfarenheter av Komplementär och Alternativ Medicin. Resultatet av litteraturstudien 

visade att en anledning till att patienter söker sig till KAM är när den konventionella 

behandlingen inte räcker till och uppfyller kraven de har. Biverkningar och smärta från 

den konventionella behandlingen var också en stor bidragande faktor till att patienter 
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söker sig till KAM. Det framkommer även att patienter med cancerdiagnos söker sig till 

KAM för att känna sig delaktig och ha kontroll över deras sjukdom och behandling. 

Patienterna vände sig hellre till anhöriga och vänner för information och 

rekommendation om KAM eftersom de upplevde att vårdpersonalen inte var villiga att 

diskutera KAM. KAM-metoderna upplevdes som rogivande och hjälpte patienterna att 

hantera de svåra känslorna som uppkom vid en cancerdiagnos. Vidare framkom det att 

vårdpersonalens bemötande gentemot patienten gällande KAM var bristande vilket 

utifrån syftet och betydelsen för arbetet, är en viktig information som kommit fram ur 

resultatet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Orems egenvårdsteori lyfter fram att egenvård beskrivs som aktiviteter som patienten 

utövar på eget initiativ som i sin tur bidrar till en förbättrad livskvalité, bevarad hälsa 

och välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening 2008). Detta visar sig i resultatet, där 

användandet av KAM som egenvård beskrivs som ett sätt att finna ro i sinnet, förbättra 

allmäntillståndet och för att öka sin livskvalité (Lu, Tsay & Sung 2010; Verhoef, 

Mulkins, Carlson, Hilsden & Kania 2007). I Orems teori anses egenvården och det egna 

ansvaret som viktigt då detta hjälper patienten till att stärka autonomin (Wiklund Gustin 

& Lindwall 2012) vilket även författarna till föreliggande litteraturstudie ser som en 

viktig del i patientens vård där hen själv bör få vara så delaktig som möjligt gällande 

beslut av behandling.  I litteraturstudiens resultat framkommer det att användandet av 

KAM-metoder stärker patienterna genom att känslan av att ha kontroll över sin 

behandling och situation ökar (Singh, Maskarinec & Shumay 2005). Resultatet påvisar 

även att patienter har fått en bättre självbild och en ökad acceptans för sjukdomen och 

den “nya” kroppen som förändrats i sjukdomsförloppet, till exempel i ärr efter en 

operation (Amichai, Grossman & Richard 2012; Ho, Kwong, Wan, Ho & Chow 2017; 

Keim-Malpass, Albrecht, Steeves & Danhauer 2013; Klafke, Eliott, Olver & Wittert 

2014; McPhail, Sandhu, Dale & Stewart-Brown 2018). 

 

Ett av huvudfynden i litteraturstudien är den bristande kommunikationen mellan 

patienten och vårdpersonalen gällande KAM. Det framkom att vårdpersonal saknade 

intresse och kunskap om KAM vilket resulterade i bristande kommunikation och 

bemötande (Evans et. al 2007; Tasaki, Maskarinec, Shumay, Tatsumura & Kakai 2002; 

Tovey & Broom 2007). Christina, Abigail, Cuthbertson och Whitehead (2019) 
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förtydligar detta i en studie där de lyfter fram sjuksköterskors attityder och kunskaper 

gentemot KAM.  Det framkommer att sjuksköterskorna inte vill rekommendera KAM 

på grund av deras bristande kunskap och att de inte har några bevis på KAM-

metodernas säkerhet och effektivitet vilket författarna till föreliggande litteraturstudien 

ser som försvarbart då evidens är en grundläggande del i vården. Sjuksköterskorna 

i studien uttrycker att brist på kunskap beror på att tillgång till utbildningsprogram, 

trovärdiga informationskällor, evidens och föreläsningar saknas (Christina, Abigail, 

Cuthbertson & Whitehead 2019). I en annan studie av Wang, Lin, Chang och Huang 

(2016) poängterar de att sjuksköterskan ska respektera patientens val att använda KAM, 

som även författarna till föreliggande litteraturstudien håller med om då detta leder till 

att patientens autonomi respekteras. Det förtydligar också Orems teori, att 

sjuksköterskan ska främja och stödja patientens förmåga till egenvård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2008). 

 

Patienter besatt stor kunskap om KAM, därmed kunde de basera sina val på erfarenhet. 

Berättelser och erfarenheter från andra patienter som använt KAM sågs som pålitlig 

kunskap och därmed fick patienterna mer förtroende för KAM. Evidensen kring KAM-

metoderna bedöms inte som det viktigaste utan val av KAM-metoder baserades mer på 

andras berättelser och erfarenheter (Salamonsen 2015; Verhoef, Mulkins, Carlson, 

Hilsden & Kania 2007). Wiklund Gustin och Lindwall (2012) förklarar att egenvård är 

något som patienten använder och utövar för sig själv med hjälp av att samspela med 

andra. Detta för att skaffa sig kunskap och lär sig att ta del av egenvård, som i detta fall 

om KAM. 

 

I och med att Orems egenvårdsteori grundar sig i att patienten själv behöver ha kapacitet 

och förmåga till att använda egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall 2012), i detta fallet 

med KAM, kan patienten komma att kräva ett visst stöd. Om detta sker i samband med 

att vårdpersonalens kommunikation och stöttning till patienten är bristfällig (Evans et. 

al 2007; Tasaki, Maskarinec, Shumay, Tatsumura & Kakai 2002; Tovey & Broom 

2007) kan det uppstå en rädsla för att ta upp detta och riskera att komma i konflikt med 

vårdpersonalen (Lu, Tsay & Sung 2010). Därför anser författarna till föreliggande 

litteraturstudie att mer kunskap och utbildning om KAM krävs för att tillgodose god 

omvårdnad. Bahall (2015) lyfter fram att de krävs att vårdpersonal, patienter, samhället 
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och KAM-behandlare besitter god kunskap om KAM, detta för att bibehålla en säker 

och effektiv hälso-sjukvård. 

4.3 Metoddiskussion 

Valet av att använda sig utav en beskrivande design för litteraturstudien baserades på 

Polit och Beck (2017) som skriver att denna typ av design lämpar sig där författarna vill 

ta del av och beskriva människors upplevelser.   

 

I litteraturstudien har sökningarna efter artiklar skett i databaserna MedLine via 

PubMed och CINAHL med åtkomst via Högskolan i Gävle då författarna anser att detta 

är lämpliga, lättanvända och trovärdiga databaser för ämnet. Dessa beslut grundades i 

Polit och Becks (2017) text som beskriver att just dessa anses som passande och 

tillförlitliga vid omvårdnadsforskning. Valet att använda flera databaser baserades också 

på Polit och Beck (2017) där författarna tagit del av information att detta gör 

sökningarna bredare och vidare (Polit & beck 2017). För att finna de artiklar som kunde 

vara användbara och intressanta för litteraturstudien valde författarna att arbeta med 

MeSH-termer vilket enligt Polit och Beck (2017) specificerar sökningar och därmed ger 

mer specifik och användbar data för det valda området. Författarna hade ett stort val av 

data vilket gjorde att de valde att smalna av sökningarna med hjälp av booleska termen 

AND mellan sökorden. Söktermerna OR kunde utnyttjas för att göra sökningen mer 

specifik för litteraturstudiens syfte, även söktermen NOT kunde används för att 

exkludera sökord som inte har med syftet att göra.  

 

I sökningarna har en begränsning gjorts vid 19 års ålder + vilket vi anser är lämpligt 

utifrån syftet till litteraturstudien.  Detta då KAM till stor del är en egenvårdsform vilket 

skulle göra att en lägre ålder och /eller barn skulle innebära att föräldrar kan vara den 

beslutsfattande i behandlingen. Författarna anser att det då inte skulle bli patientens 

perspektiv och erfarenhet som undersöks. Genom att erfarenheter är personligt och inte 

är kopplat till forskningsresultat, vilket till exempel forskning inom basala hygienrutiner 

kan vara, har författarna inte valt att begränsa sökningen av artiklarna efter årtal.  

 

Alla inkluderade artiklar valdes ut utefter relevant syfte och inklusions- och 

exklusionskriterier, artiklarnas deltagare var vuxna cancerpatienter, både män och 

kvinnor och hade olika ursprung. Den breda undersökningsgruppen anses av författarna 

som en styrka då resultatet blir mer trovärdig, könsneutralt och inte uppdelat efter 
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varken kön eller etnicitet. Överlag anser författarna att både inklusions- och 

exklusionskriterier kan medföra att relevanta och användbara artiklar kan försvinna från 

sökresultatet, trots att kriterierna är ordentligt utvalda.  

 

Kvalitativ ansats på de utvalda artiklarna valdes för att få ett djupare och beskrivande 

resultat av patienters erfarenheter (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016), 

detta sågs som en styrka för att litteraturstudiens syfte och frågeställning kunde lättare 

besvaras.  

 

Då dataanalysen som valdes är skriven på svenska av författaren Friberg (2017) 

upplevde författarna för litteraturstudien att risken för missförstånd och fel i analysen 

minskades vilket resulterade i att denna dataanalys användes för artiklarna. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

I resultatet av litteraturstudien framkom många orsaker till varför KAM bör vara en 

större del av den konventionella cancervården samt att vårdpersonalens kunskap och 

intresse brister när det gäller KAM. Studiens resultat svarar på betydelsen för 

examensarbetet där resultatet visar att en brist i kunskap och intresse för KAM kan leda 

till försämrad patientsäkerhet och omvårdnad. Sjuksköterskan som är 

omvårdnadsansvarig bör enligt författarna verka för att se hela patienten och hens behov 

som finns och uppkommer innan, under och efter en cancerdiagnos och behandling. 

Genom att granska litteraturstudiens resultat ses en kunskapslucka i kommunikation 

mellan vårdpersonal och patienten. Detta kan i praktiken bidra till försämrad behandling 

där till exempel en interaktion mellan naturpreparat och läkemedel i den konventionella 

behandlingen kan uppstå eller att patienten eventuellt avsäger sig behandlingar och/eller 

läkemedel. Studien belyser ämnet och ger personal, oavsett yrkesroll, en förståelse 

utifrån patientens perspektiv där en annan syn på ämnet delas och ger ny kunskap som 

bevisligen saknas. Detta kan ge en ökad patientsäkerhet och känsla av trygghet för 

patienten där personal på ett neutralt sätt kan kommunicera med patienten om KAM 

utan att lägga egna värderingar i det.  

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna till uppsatsen anser att en vidare forskning kring evidensen inom KAM-

metoder är en rimlig del att forska vidare på. Denna information saknas och ligger till 
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stor grund för användandet och för hur KAM i framtiden ska ha möjlighet att 

introduceras i den så kallade konventionella vården.  Forskning som ligger till grund för 

denna uppsats visar att KAM-metoder är väl uppskattade av cancerpatienter och därför 

en rimlig anledning till att användningen av detta ska öka och utifrån det bör det forskas 

kring. 

 

Författarna har även utifrån den forskning som används i uppsatsen lagt märke till att 

bemötandet mellan vårdpersonal till patienter med cancerdiagnos är bristfällig där både 

kompetens och intresse saknas. Detta anser författarna kan leda till både tolkningsfel 

och en bristande patientsäkerhet där patienterna saknar förtroende för konventionell 

vård och personalen som vårdar. Därför motiverar författarna till att forskning inom 

detta ämne bör utvecklas.  

 

4.6 Slutsats 

I föreliggande litteraturstudie framkommer det att patienter med cancerdiagnos till stor 

del har positiva erfarenheter av KAM där de sökt sig till dessa alternativa metoder på 

grund av bland annat biverkningar av den konventionella behandlingen. De har blivit 

hjälpta av de valda metoderna där bland annat en känsla av självbestämmande och att ha 

kontroll över sin sjukdom och/eller mående har ökat. Överlag stämmer de olika 

patienternas erfarenheter överens med varandra i den data som använts för 

litteraturstudien. Erfarenheter som bristande kommunikation och intresse hos 

vårdpersonal ses också som en stor påverkan på patienterna där en ökad kunskap inom 

området framkommer som nödvändig. Detta då forskning visar att intresset för KAM 

ökar samt att patientsäkerheten och en god omvårdnad är svår att tillgodose utan en 

fungerande kommunikation.  

 

Som sjuksköterska och omvårdnadsansvarig är denna typ av forskning avgörande för en 

god omvårdnad och patientsäkerhet då intresset för KAM ökar bland befolkningen, 

vilket gör att användandet av KAM samt efterfrågan av stöd hos vårdpersonal kan 

komma öka. 
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patienters användning 

av CAM och möjliga 

konsekvenser för 

folkhälsoprogram.  

Kvalitativ 

ansats. 
Deltagarna valdes 

ut via ett register 

som innehåller 

information om 

patienters olika 

upplevelse och 

engagemang vid 

användning av 

KAM. Cancer och 

MS patienter 

inkluderades för 

att dessa grupper 

är stora och deras 

användning av 

KAM är 

omfattande. 

 31 deltagare, 19 

cancerpatienter (18 

kvinnor, 1 man), 

12 MS-patienter (9 

kvinnor, 3 män). 

Individuella intervjuer 

och en 

fokusgruppsintervju som 

fokuserade på 

erfarenheter och 

personlig historia från 

sjukvården och KAM 

samt anledning till 

användning av KAM. 

 Kvalitativ innehållsanalys. 



 

 

 

 

Singh, H., 

Maskarinec, G. 

& Shumay, DM. 

2005 

 

Integrative Cancer 

Therapies 

 

Hawaii 

 

Understandi

ng the 

motivation 

for 

conventiona

l and 

complement

ary/alternat

ive medicine 

use among 

men with 

prostate 

cancer. 

Förstå motivationen 

till användning av 

konventionella och 

Kompletterande / 

alternativ medicin 

bland män med 

prostatacancer 

 

Kvalitativ 

ansats. 

Deltagarna 

identifierades 

genom registret 

”The Hawaii 

Tumor Registry”. 

Cancerdiagnos 

under 1995–1996.  

Asiatisk och 

kaukasisk 

etnicitet.  

27 patienter med 

prostatacancer. 

18 använde CAM och 9 

av dem använde inte.  

Ålder: 18+ och leva 

1998.   

Semistrukturerade 

intervjuer, spelades in.  

 Innehållsanalys. 

 



 

 

 

Tasaki, K., 

Maskarinec, G., 

Shumay, DM., 

Tatsumura Y & 

Kakai H. 

2002 

Psycho-oncology 

Hawaii 

Communica

tion 

between 

physicians 

and cancer 

patients 

about 

complement

ary and 

alternative 

medicine: 

exploring 

patients' 

perspectives 

Att identifiera hinder 

vid kommunikation 

mellan läkare och 

cancerpatienter 

angående 

komplementär och 

alternativ medicin 

(KAM) ur ett 

patientperspektiv.  

Kvalitativ 

ansats. 
Cancerpatienter 

från de fyra stora 

Hawaiianöarna, 

som tidigare 

genomfört en 

epostundersöknin

g om deras KAM-

användning.   

 

 143 cancerpatienter (113 

CAM-användare och 30 

icke-användare) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 
Innehållsanalys.  



 

 

 

Tovey, P. & 

Broom, A. 

 

2007 

 

Social Science & 

Medicine 

 

England 

Oncologists’ 

and 

specialist 

cancer 

nurses’ 

approaches 

to 

complement

ary and 

alternative 

medicine 

and their 

impact on 

patient 

action 

Att undersöka 

patienternas 

erfarenheter kring av 

vårdens attityd och 

bemötande gentemot 

KAM.  

Kvalitativ 

ansats. 
Deltagare från 3 

NHS- sjukhus och 

1 delvis NHS- 

finansierat 

sjukhus med 

cancer och 

palliativ vård i 

norra 

England.  Rekryte

rades via affischer 

uppsatta på 

sjukhusen. 

80 cancerpatienter,  

Ålder: 20–87 år.  

Både män och kvinnor.   

Fördjupade intervjuer. Dataanalys utifrån 

“Charmazs strategi för 

social analys (1990)”.  

Verhoef, MJ., 

Mulkins, A., 

Carlson, LE., 

Hilsden, RJ. & 

Kania A. 

2007 

 

Integrative Cancer 

Therapies 

 

Assessing 

the role of 

evidence in 

patients' 

evaluation 

of 

complement

ary 

therapies: a 

quality 

study 

Att beskriva vad som 

gör att en 

cancerpatient väljer 

att använda sig av 

KAM. 

En kvalitativ 

studiedesign 

med 

djupgående 

semistrukturer

ade intervjuer, 

kvalitativ 

ansats. 

Cancerpatienter 

från fyra 

konferens-tional 

och integrerande 

hälsovårdsinstituti

oner i Alberta och 

British Columbia, 

Kanada.  

 

27 patienter. Djupgående semi-

strukturerade intervjuer.  

Innehållsanalys.   



 

 

 

Kanada 

 

Ho, SSM., 

Kwong, ANL., 

Wan, KWS., Ho, 

RML. & Chow, 

KM.  

 

2017 

 

Journal of clinical 

nursing 

 

Kina 

  

 

Experiences 

of 

aromathera

py massage 

among adult 

female 

cancer 

patients: A 

qualitative 

study. 

Att utforska kvinnliga 

cancerpatienters 

upplevelser vid 

användningen av 

aromaterapimassage 

samt de effekter som 

uppstod, både 

negativa och 

positiva.  

Kvalitativ 

ansats. 
Deltagarna 

rekryterades från 

självhjälpsgrupper 

för cancer i 

privata 

aromaterapi-

kliniker. De 

valdes ut genom 

stickprov. 

 

Språk: 

kommunicera 

flytande på 

kantonesiska. 

  

Patienter med cancer och 

var användare av eller 

hade använt sig utav 

aromaterapimassage för 

att hantera 

cancersymtom.  

Ålder: 21 år +  

En beskrivande, 

utforskande och 

kvalitativ djup semi-

strukturerad intervju 

användes. 

Innehållsanalys.  



 

 

 

McPhail, 

Sandhu, Dale & 

Stewart-Brown.   

 

2018 

European Journal 

Of Cancer Care 

England  

 

  

Acupunctur

e in hospice 

settings: A 

qualitative 

exploration 

of patients' 

experiences.  

Syftet med studien 

var att ta del av 

patienternas 

upplevelse och 

erfarenhet av 

akupunktur (på 

hospice).  

Kvalitativ 

ansats. 
Patienter som var 

över 18 år, som 

kunde tala 

engelska 

tillräckligt bra för 

att ge samtycke 

och som nyligen 

haft eller har/får 

en pågående 

hospice-baserad 

akupunktur.   

18 deltagare (10 kvinnor, 

8 män). 
Semistrukturerade och 

“ansikte mot ansikte”-

intervjuer.  

Innehållsanalys med 

induktivt tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

Tabell 3. Resultat översiktstabell 

Författare Syfte Resultat 

Amichai, A., Grossman, 

M., & Richard, M. 

 

Lung cancer patients` 

beliefs about 

complementary and 

alternative medicine in 

the promotion of their 

wellness 
 

Att skapa förståelse för hur lungcancerpatienter 

använder sig utav KAM för att främja deras 

välmående.   

  

Resultatet beskriver lungcancerpatienters uppfattning om att använda KAM för att främja deras 

välmående vilket är en ständig process som börjar vid cancerdiagnosen. Patienternas uppfattning och 

tro beskrivs med fyra teman:  förändringsprocessen vid diagnosen, utveckla uppfattningar som 

motiverar KAM-användningen, validera deras nya uppfattningar och samordna nya erfarenheter till 

en personlig filosofi och betydelse för deras välmående.  

Evans, M., Shaw, A., 

Thompson, E.A., Falk,S., 

Turton, P., Thompson, T., & 

Sharp, D. 

 

Decisions to use 

complementary and 

alternative medicine 

(CAM) by male cancer 

Att ta reda på hur cancerpatienter värderar 

evidens eller informationen/bakgrunden till 

metoder inom KAM, innan de tar beslutet att 

användas sig av de. Vad som avgör om 

deltagarna ser information som trovärdig eller 

inte, hur lättåtkomlig trovärdig information är.  

Resultatet visar att information om KAM ses som ”empowering” för att det bidrar till fler 

behandlings- och egenvårdsalternativ. Information om KAM hittas vanligast via det sociala 

nätverket. Patienterna tycker att evidensen om KAM är låg, dock enligt den offentliga vården skattas 

KAM högre och ses som viktigt. Enligt patienterna i studien är de terapier som funnits en längre tid 

och lyckade personliga berättelse om KAM viktigare än att lyssna och tro på en KAM-behandlare.  



 

 

 

patients: 

informationseeking roles 

and types of evidence used 

  
Keim-Malpass, J., 

Albrecht, TA., Steeves, 

RH., & Danhauer, SC.  

 

Young Women’s 

Experiences With 

Complementary Therapies 

During Cancer Described 

Through Illness Blogs 

Syfte är att undersöka berättelser av 

användande av komplementär behandling 

bland unga kvinnor med cancer. 

Resultatet beskriver erfarenheter och användningen av KAM under unga kvinnors cancerbehandling. 

Detta förklaras i olika teman: uppvaknandet, ny identitet, det bra sakerna och frisläppande. Samtliga 

kvinnor använde KAM (yoga, akupunktur, kost, meditation) samtidigt som den traditionella 

medicinska behandlingen. Kvinnorna började oftast använda KAM vid starka biverkningar och 

symtom för att lättare kunna hantera situationen, vidta egna åtgärder och empowering.  

Klafke, N., Eliott, JA., 

Olver, IN. & Wittert, GA. 

Australian men with 

cancer practice 

complementary therapies 

(CTs) as a coping strategy 

Att beskriva hur och varför australiska män 

använder KAM och hur deras partner bidrar till 

det dagliga upptaget/användandet av KAM.  

Att använda sig av KAM kunde hjälpa männen med att hantera de psykiska och fysiska besvär som 

uppkom i och med deras diagnos. De uppger dock att det fanns svårigheter med att utöva KAM för 

att hantera sina känslor. Männens anhöriga/partners stöttade dem i deras användning av KAM men 

var sällan involverade i den känslofokuserade hanteringen. 

 
 



 

 

 

 Lu, JH., Tsay, SL., & Sung, 

SC. 

 Taiwanese Adult Cancer 

Patients' Reports of Using 

Complementary Therapies 

Att kartlägga patienters erfarenheter under eller 

efter användande av KAM vid cancersjukdom.  

Resultatet beskriver cancerpatienters användande av KAM i 5 teman: hantering av cancersjukdomen, 

hantering av psykisk och fysisk stress orsakat av KAM, anledningen till att söka andra terapier, 

praktiska orosmoment vid KAM och livsstilsförändringar vid KAM-användning. KAM-användare 

upplever flera problem och påfrestningar vid KAM användandet och uttrycker en önskan om att 

onkologspecialister ska besitta mer kunskap kring KAM.  
 

Salamonsen, A.  

Use of complementary and 

alternative medicine in 

patients with cancer or 

multiple sclerosis: possible 

public health implications 
 

Att få en större inblick i cancer- och MS-

patienters användning av KAM och möjliga 

konsekvenser för folkhälsoprogram.  

Resultatet visar att deltagarna var patienter som aktivt använde sig av KAM. Deltagarna var 

delaktiga i beslutsfattandet och verkade för att uppnå ett positivt hälsoresultat. Patienterna fattade 

sina beslut utifrån evidensbaserad kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. De ansåg att 

konventionella behandlingar är riskfyllda medan KAM-behandlingar ses som mer säkra av 

deltagarna. 

Singh, H., Maskarinec, G. & 

Shumay, DM. 

Understanding the 

motivation for 

conventional and 

complementary/alternative 

medicine use among men 

with prostate cancer. 

Att förstå motivationen till användning av 

konventionell medicin och KAM bland män 

med prostatacancer. 

I resultatet sås det stora skillnader i åsikterna kring KAM mellan KAM-användare och icke-

användare. Teman som uppkom och var betydelsefulla för KAM-användare var: synen på KAM som 

en holistisk och säker i kombination med den konventionella behandlingen, oro för eventuella 

biverkningar av den konventionella behandlingen, KAM vid prostacancer, känsla av att ha kontroll 

och tron om effekten av KAM.  

 



 

 

 

Tasaki, K., Maskarinec, G., 

Shumay, DM., Tatsumura Y 

& Kakai H. 

Communication between 

physicians and cancer 

patients about 

complementary and 

alternative medicine: 

exploring patients' 

perspectives 

Att identifiera hinder vid kommunikation 

mellan läkare och cancerpatienter angående 

komplementär och alternativ medicin (KAM) 

ur ett patientperspektiv.  

Ett resultat som uppkom var att majoriteten av alla patienter uppgav att de var missnöjda och hade 

negativa erfarenheter av kommunikation med läkare om KAM. Detta redovisades i tre teman: 

nonchalans eller motstånd från läkare om KAM-användning, förväntat negativt svar från läkare om 

KAM-användning och läkarens poängtering för vetenskapliga bevis. För att förbättra 

kommunikationen bör läkare få mer utbildning och kontinuerlig utvärdering av KAM-användningen. 

Detta resulterar i att läkare kan ge tydlig information om fördelar och nackdelar av KAM-

användning och kan rekommendera och hänvisa patienter vidare.  

Tovey, P. & Broom, A. 

 

Oncologists’ and specialist 

cancer nurses’ approaches 

to complementary and 

alternative medicine and 

their impact on patient 

action 

Att undersöka patienternas erfarenheter kring 

av vårdens attityd och bemötande gentemot 

KAM. 

Resultatet visar upp patienters erfarenhet av användande och bemötande gentemot KAM. 

Patienternas erfarenheter delas upp i tre teman: stöttande ambivalens, realistisk acceptans och 

underförstått eller tydlig negativitet. Bemötandet från sjukvården påverkade patienterna i valet av 

KAM-metod. Att bli dåligt bemött av sjukvården orsakade en sämre självkänsla och påverkade 

patienten negativt.  

Verhoef, MJ., Mulkins, A., 

Carlson, LE., Hilsden, RJ. & 

Kania A. 

Att beskriva vilken information cancerpatienter 

ser som pålitlig i sitt beslut av att använda sig 

av KAM.  

Patienterna ansåg att det fanns väldigt mycket tillgänglig information om KAM när de sökte bland 

släktingar, vänner, internet, vårdgivare och tidningar. Informationen blev därför svårbedömd i vad 

som var pålitligt och inte. Den information som enligt deltagarna som såg pålitlig var den som 



 

 

 

Assessing the role of 

evidence in patients' 

evaluation of 

complementary therapies: 

a quality study 

hjälpte dem att fatta beslut om att använda sig av KAM. Resultatet visar även att det fanns en viss 

skillnad mellan erfarna och nya KAM-användare samt användare som var i en slut/sen fas i sin 

cancerdiagnos.  

Ho, SSM., Kwong, ANL., 

Wan, KWS., Ho, RML. & 

Chow, KM. 

 

Experiences of 

aromatherapy massage 

among adult female cancer 

patients: A qualitative 

study. 
 

 

Att utforska kvinnliga cancerpatienters 

upplevelser vid användningen av 

aromaterapimassage samt de effekter som 

uppstod, både negativa och positiva. 

Övergripande utvärderades aromaterapin som en positiv upplevelse hos deltagarna, fördelar som var 

både psykiska och fysiska. Bland annat minskad smärta, ett ökat allmänt välbefinnande, förbättrad 

sömn, ökad aptit och bättre humör och minskad stress. Deltagarna uppgav inga negativa upplevelser 

eller biverkningar av aromaterapin. Terapin hade även hjälpt kvinnor med bröstcancer att acceptera 

deras förändrade kropp (till exempel ärr och känselbortfall i det området), vid massage kunde de 

känna av känseln kom tillbaka och att det inte var “farligt” att vidröra det opererade området.  

McPhail, P., Sandhu, H., 

Dale, J & Stewart-Brown, S. 

Acupuncture in hospice 

settings: A qualitative 

Syftet med studien var att ta del av patienternas 

upplevelse och erfarenhet av akupunktur (på 

hospice).  

Resultatet visar att deltagarna var positivt överraskade av resultatet som akupunkturen gav. Det 

största “temat” som uppstod var hur akupunkturen verkar smärtlindrande där fler att deltagarna 

berättade att smärtan hade försvunnit helt. Endast en deltagare uppgav att det inte hade hjälpt alls. 

Lindrandet av smärtan ledde till större självständighet hos deltagarna där de till exempel kunde gå 

på toaletten själv.   



 

 

 

exploration of patients' 

experiences. 
 

 

Deltagarna kände sig både fysisk och psykiskt hjälpta av akupunkturen.  

 


