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SAMMANFATTNING  
Patienter med cancer drabbas ofta av nutritionsproblem främst i form av minskat näringsintag. 
Det beror dels på sjukdomen i sig, men även på behandlingen mot cancer och dess 
biverkningar. Ungefär 30 - 85 % av patienterna utvecklar nutritionsproblem. Försämrat 
näringsintag kan leda till en svår form av utmärglig (cancerkakexi). Nutrition och 
nutritionsproblem påverkar patienterna och deras närstående, vilket kan ge konsekvenser för 
dem i det dagliga livet. Syftet med den systematiska litteraturstudien var att beskriva 
nutritionens betydelse i omvårdnaden vid cancer, sett ur tre olika perspektiv: sjuksköterskans, 
patientens och den närståendes. Sökningar efter vetenskapliga artiklar begränsades till åren 
2000-2006 och gjordes dels elektroniskt i databaserna Cinahl, Pubmed och dels manuellt. 
Resultatet presenteras via följande sju kategorier: Identifiering och kartläggning av 
nutritionsproblematik; Skattning av nutritionsstatus; Patientfokuserad nutritionsomvårdnad; 
Biverkningar av cancerbehandling; Konsekvenser för det dagliga livet; Upplevelser av 
viktförlust; och Att hantera sin situation. Studiens slutsats var att nutrition är en viktig 
omvårdnadsåtgärd i omvårdnaden av patienter med cancer. Vidare har nutritionen en stor 
betydelse för bl.a. patienternas utgångsläge och för att nå ett optimalt behandlingsresultat. 
Nutritionsproblem påverkar patienterna och deras anhöriga, vilket kan ge konsekvenser för 
dem det dagliga livet. Vidare beskrivs patienternas upplevelser och känslor runt behandlingen 
mot cancer och dess biverkningar, samt hur patienterna och deras närstående försöker hantera 
sin situation. 
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1. INLEDNING 
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige, bara hjärtkärlsjukdomar skördar fler 
offer. Då ca var tredje person kommer att drabbas av cancer, kommer sjuksköterskan ofta i sin 
yrkesroll, att stöta på människor som har någon form av sjukdomen. De flesta av oss kommer 
att möta någon i vår omgivning, dels som sjuksköterska och dels som närstående, som 
insjuknar i cancer. Enligt socialstyrelsens siffror från 2003, fick 48 676 personer diagnosen 
cancer i Sverige, detta är en fördubbling jämfört med 1970. Idag har mer än 340 000 personer 
cancer i Sverige. Det finns beräkningar som pekar på att mer än10 miljoner personer runt om i 
världen drabbas av cancer varje år (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2005). Patienter med 
cancer drabbas ofta av nutritionsproblem, som kan få stora konsekvenser för dem och de 
närstående i det dagliga livet. Insikten om detta väckte intresset av att öka kunskapen om och 
förståelsen för nutritionens betydelse i omvårdnaden vid cancer, sett utifrån både 
sjuksköterskornas, patienternas och de närståendes perspektiv. Denna kunskap och förståelse 
är viktig, för att sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet ska kunna möta varje människas unika 
behov.  
 
2. BAKGRUND 
 
2.1 Nutrition allmänt 
Dagligen måste kroppens nutritionsbehov (näringstillförsel), energi och näringsbehov 
tillgodoses. Om kroppen under en längre period har ett minskat näringsintag, ökar risken för 
rubbad närings tillförsel som kan leda till malnutrition (undernäring). Detta kan ge upphov till 
trötthet, kraftlöshet och allmänt ointresse, som i sin tur kan leda till ett ytterligare för lågt 
näringsintag. Vissa sjukdomstillstånd ger ökat närings och energibehov, som gör att det ställs 
ett högre krav på den mat som serveras (Sjukvårdsrådgivningen, 2005). 
Näringsrekommendationerna för sjuka och friska skiljer sig helt åt. För friska är målet att 
tillgodose behovet för tillväxt, skapa förutsättningar för en god hälsa och minska risken att 
drabbas av kostrelaterade sjukdomar. Näringsbehovet ändras beroende på sjukdomens eller 
skadans omfattning och inverkan på det dagliga livet. Ett akutsjukdomstillstånd kan delas in i 
två faser, den katabola fasen med förlust av cellmassa och den anabola fasen, med 
återuppbyggnad av cellmassa. Ett gott näringstillstånd är nödvändigt, för att uppnå goda 
behandlingsresultat och för att undvika risken att drabbas av komplikationer (Hessov, 2001). 
 
 
2.2 Nutrition vid sjukdom 
Proteiner, kolhydrater, fett, mineraler, vitaminer, och vatten är viktiga ämnen som kroppens 
celler behöver för uppbyggnad och underhåll. Dessa ämnen deltar i en kontinuerlig 
nedbrytning och uppbyggnad i kroppen som gör att vävnad förnyas. Det råder balans när 
tillförseln av dessa ämnen är anpassad efter förbrukningen. Är tillförseln högre än 
förbrukningen råder det positiv balans och ett överskott av energigivande ämnen kommer att 
lagras som fett. Om tillförseln är lägre än förbrukningen råder det negativ balans. Kroppen 
kommer att täcka energiunderskottet med de egna energireserverna som består av fettvävnad 
och muskulatur. Vatten, vitaminer och mineraler har kroppen bara en liten reserv av, när dessa 
reserver är tömda drabbas kroppen av dehydrering (uttorkning) och bristsymtom som leder till 
viktnedgång. När en individ drabbas av sjukdom minskar ofta aptiten, samtidigt som kroppen 
har ett ökat behov av energi och framför allt proteiner. Om man inte tillgodoser dessa krav 
riskerar individen att drabbas av bristtillstånd, som ger konsekvenser för möjligheten att klara 
av ett sjukdomstillstånd. Undernäring (bristtillstånd) kan på sikt leda till ökad 
infektionsbenägenhet, fördröjd sårläkning, ödem, reducerad tarmfunktion, generell 
muskelsvaghet och ökad risk för organsvikt (Almås, 2001).  



2.3 Cancersjukdom 
En cancersjukdom börjar på cellnivå och kan orsaka skada i ett organ eller i hela organsystem. 
Sjukdomen kan uppstå spontant som en rad olika typer av cellulär skada i generna. Cancer 
beror på att det uppstått ett fel i den mekanism som styr celldelning, celldifferentiering och 
celldöd. Proto-onkogen är den normala varianten av den gen som spelar en viktig roll i 
kontrollen av celldelningen. Om en sådan gen skadas uppstår en mutation (förändringar i 
arvsanlagen) som öppnar för en helt okontrollerad celldelning. Detta sker gradvis och i flera 
steg. För att balans ska råda i denna mekanism måste nyproduktion och nedbrytning ske i 
samma takt, när så inte är fallet uppstår cancer. En onkogen är en skadad form av den normala 
varianten för celldelning. För att en malign (elakartad) sjukdom ska utvecklas krävs flera 
skador i samma cell. Kroppens förmåga att reparera skador i arvsmassan kan vara mer eller 
mindre effektiv hos den enskilde individen. I de flesta fall går det inte med säkerhet säga, 
varför en person drabbas av cancer och det finns flera orsaker till sjukdomens uppkomst. 
Orsakerna brukar delas upp tre huvudgrupper: 1). Endogena (inre) faktorer som berör arv med 
olika anatomiska och fysiologiska särdrag. 2). Beteendefaktorer som kan kontrolleras av den 
enskilde individen så som bl.a. tobak, kost och alkohol samt 3). Exogena (yttre) faktorer som 
miljö och sociopsykologiska förhållanden, vilka har att göra med den miljö individen befinner 
sig i (Reitan, 2003). 
 
2.4 Nutritionsbehov vid cancer 
Det finns olika orsaker till att patienter med cancer drabbas av nutritionsproblem, avmagring 
och aptitlöshet. Det uppstår ett proteinunderskott orsakat av en ökad proteinförlust från 
normalvävnad, kombinerat med ett ökat krav på proteintillgång p.g.a. tumör i tillväxt (Almås, 
2001). Hos personer som drabbas av cancer uppstår metaboliska förändringar vars orsaker är 
delvis okända. När kroppen upptäcker en tumör reagerar kroppens eget immunförsvar och 
bildar olika ämnen s.k. cytokiner som har till uppgift att ta upp och förstöra främmande 
partiklar. Dessa cytokinerna kan i sin tur orsaka bl.a. anorexi (matleda), vilket påverkar 
metabolismen både indirekt och direkt. Tumörer lokaliserade till matsmältningsapparaten, 
från munhålan till ändtarmen, utgör en risk för att nutritionsproblem ska uppstå. Tumören 
hindrar då patienten att äta som vanligt (Orrevall-Granberg, 1997). Andra orsaker till att 
patienter med cancer drabbas av näringsbrist, kan vara sjukdomen i sig, den kirurgiska 
behandlingen eller den medicinska behandlingen. Förvärras undernäringen riskerar patienten 
att hamna i en ond cirkel av cancerkakexi (avmagring), som kännetecknas av progressiv 
förlust av fett och muskler som följs av anorexi, asteni (kraftlöshet), anemi samt rubbningar i 
ämnesomsättningen (Hessov, 2001). Patienter med cancer drabbas ofta av malnutrition, vilket 
McClements (2005) påvisar i sin artikel att upp till 80 % av alla patienter med cancer drabbas. 
Detta bekräftas även i review artiklar av Argilés (2005) och Bloch (2000) som i sina 
sammanställningar kommer fram till att 30 till 85 % av patienterna, kommer att utveckla 
någon form av malnutrition under sjukdomstiden. 
 
 
2.5 Nutritionsproblem vid cancerbehandling 
Cancerbehandlingen kan ske på olika sätt, i olika kombinationer och ge olika biverkningar. 
Flera av biverkningarna av behandlingen kan vara orsaken till nutritionsproblem. Vanliga 
biverkningar är illamående, kräkning, diarré, förändrade smak och luktupplevelser vid 
cytostatikabehandling. Vid strålbehandling av matsmältningsapparaten kan svåra 
nutritionsproblem bli följden. Slemhinnan i munhåla och svalg blir röd, irriterad och ofta 
angripen av svampinfektioner. Detta medför svår smärta för patienten som då ofta avstår från 
att äta. Muntorrhet, smakförändringar, svårkontrollerat illamående, diarréer och gasbesvär är 
andra vanliga biverkningar av behandlingen. Patienter som måste opereras och som är 



undernärda, kan komma att behöva preoperativ så väl som postoperativ nutritions behandling, 
för att minska uppkomsten av postoperativa komplikationer. En del patienter som genomgår 
en benmärgstransplantation, kan vara i behov av nutritionsstöd och ofta blir det då fråga om 
parenteral nutrition både före och efter transplantationen (Orrevall-Granberg, 1997). Patienter 
som drabbas av komplikationer får ofta ett onödigt förlängt lidande och vid undernäring ökar 
även omvårdnadsbehovet. (Sjukvårdsrådgivningen, 2005).  
 
2.6 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
att lindra lidande (ICN, 2005). Arbetet styrs av lagar och förordningar bl.a. lagen 1998:531, 
och förordningen 1998:1513 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Enligt 
Hälso -och sjukvårdslagen (HSL), 1982:763 är målet för all hälsosjukvård att sörja för en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och tillgodose patientens behov av 
trygghet, respekt och integritet, vilket bör om möjligt ske i samråd med patienten. Eftersom 
kunskapsutvecklingen inom hälso – och sjukvårdsområdet sker i allt snabbare takt, ställs allt 
större krav på sjuksköterskan att skaffa sig den kompetens och yrkeskunnande som krävs, för 
att möta dagens och framtidens behov (Socialstyrelsen, 2005). Att kunna söka och sedan 
praktisera evidensbaserad omvårdnad, kommer att bli ett utmanade och avgörande 
kompetensområde för sjuksköterskor. (SOSFS, 1995:15). Omvårdnadsåtgärder är ett stort 
begrepp som bl.a. innebär att berörd vårdpersonal tillsammans med patienten och de anhöriga, 
formulerar och tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Det kan vara allt 
från högteknologiska insatser till stöd för existentiella kriser (SOSFS, 1993:17). 
Omvårdnadsåtgärder är planerade och utförda med avsikten att främja hälsa, förebygga 
ohälsa, bevara eller återställa hälsa, välbefinnande och att främja en fridfull död (Ehnfors, 
2000). 
 
Omvårdnad kan delas in i två kategorier, allmän och specifik omvårdnad. Detta kräver 
kunskap och speciell kompetens om människans normala funktioner, samt om den aktuella 
sjukdomen och dess behandling. De självständiga åtgärderna är avsiktliga och baserade på 
omvårdnadskunskap. Sjuksköterskan utför dessa för att hjälpa en patient att klara av eller 
anpassa sig till ett hälsoproblem. Omvårdnadsåtgärder kan vara av skiftande slag och kan gå 
ut på att exempelvis stödja, skydda och underlätta. Det kan innebära att patienten får ta eget 
ansvar och kan dessutom vara att stödja eller assistera patienten (SOSFS, 1993:17). 
Omvårdnadsansvaret för patienternas näringsintag ligger inom sjuksköterskans 
ansvarsområde. Detta innebär bl.a. att sjuksköterskan bör se till patienten får i sig näring, att 
kunna identifiera eventuella problem med mat och intag av vätska. Vidare är sjuksköterskan 
skyldig att dokumentera nutritionsstatus och eventuella åtgärder enligt patientjournallagen 
1985:562. Läkare, dietist och sjuksköterska har gemensamt ansvar att bedöma patientens 
nutritionsstatus (Sjukvårdsrådgivningen, 2005). Cancer drabbar inte bara den enskilde 
individen utan även de närstående. Sjukdomens förlopp sker i olika faser, en god omvårdnad 
föregås av sjuksköterskans insikt och kunskap om de olika faserna. Som sjuksköterska är det 
viktigt att ha kunskap om den drabbades livshistoria. Varje patient är unik och sjukdomen har 
olika inverkan på patientens egen upplevelse av den och dess konsekvenser. Denna kunskap 
blir till en hjälp för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet och tydliggör patientens egna unika 
behov (Reitan, 2003).  
 
3. SYFTE 
Att beskriva nutritionens betydelse i omvårdnaden vid cancer utifrån sjuksköterskans, 
patientens och den närståendes perspektiv. 
 



 
3.1 Frågeställningar  
1. Hur identifieras och åtgärdas nutritionsproblem hos patienter med cancer? 
2. Hur upplever patienten nutrition och nutritionsproblem? 
3. Hur hanterar patienter med cancer och deras närstående sin situation?  
 
4. METOD 
 
4.1 Sökstrategi 
Som metod användes en systematisk litteraturstudie. Både elektroniska sökningar och 
manuella sökningar har gjorts. Sökstrategi och urval har gjorts efter riktlinjer för 
flödesschema efter Polit och Beck. (2003), Identifiera intressanta referenser efter passande 
nyckelord, genom elektroniska och manuella sökningar. Sökning i referenserna efter 
litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Inhämta lovande referenser, utesluta referenser 
som inte ansågs relevanta. De databaser som använts är Cinahl och Pubmed. För att få fram 
vissa artiklar i fulltext användes databasen Elin@örebro. I sökningen användes följande 
sökord i olika kombinationer: Nutrition, Nutritional, Nursing, Nurs$, Cancer, Oncology, 
Intervention, Car$, Care, Weight loss, Food intake, Eating problems, Therapy, 
Chemotherapy, Cachexia, Anorexia, Improve$, Status och Experience. Sökningarna som 
gjordes elektroniskt sammanställdes i en sökmatris (Bilaga 1).  
 
4.2 Urval  
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle behandla nutrition och nutritionsproblem hos 
patienter med cancer mellan årtalen 2000 – 2006. Artiklarna skulle vara på engelska språket, 
vara vetenskapliga och omvårdnadsinriktade. Tillstånd från etisk kommitté eller noggrant 
etiskt övervägande skulle ingå. Exklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara review 
artiklar, inte äldre än 2000 och medicinskt inriktade. Första urvalet gjordes genom att läsa 
titlar på 336 artiklar av dessa valdes 299 artiklar bort, då det redan i titeln framgick att de inte 
föll inom inklusionskriterier, t. ex. de handlade inte om nutritionsproblem i samband med 
cancer, de var inte skrivna på det engelska språket eller så var de gjorda före år 2000. Andra 
urvalet gjordes genom att abstract på 37 artiklar lästes. Artiklar som inte föll inom 
inklusionskriterierna t.ex. review artiklar, för medicinskt inriktade eller för gamla valdes bort 
och 14 artiklar var kvar. Tredje urvalet gjordes på följande sätt, efter att ha läst de 14 
artiklarna i sin helhet valdes tre artiklar bort p.g.a. föll utanför inklusionskriterierna, två 
visade sig vara review artiklar, en visade sig vara en vanlig tidnings artikel.  
Den manuella sökningen som utfördes gjordes på följande sätt. När intressanta review artiklar 
hittades, lästes referenslistorna och sex artiklars primärkällor lät intressanta. Fem av de 
artiklarna beställdes via universitetsbiblioteket. En av de fem beställda artiklarna uteslöts 
p.g.a. för lång leveranstid (3 veckor). Tre av de beställda artiklarna lästes i sin helhet och 
visade sig vara review artiklar, vilket inte framgick av abstract och valdes därför bort. En 
artikel var en av flera i en avhandling och valdes bort eftersom bara abstract var tillgängligt 
att läsa och det var osäkert om avhandlingen skulle passa in i litteraturstudien. Utfallet av den 
manuella sökningen blev följande, den artikel som återfanns i en tidskrift användes som en del 
i resultatet. Slutligen behölls 12 artiklar som ligger till grund för litteraturstudien. 
 
 
4.3 Värdering 
De tolv utvalda artiklarna lästes kritiskt, värderades och en bedömning av helhetsintrycket 
gjordes. Studiernas skillnader och likheter iakttogs. Artiklarnas syften, design, urval och 
bortfall bedömdes utifrån Forsberg och Wengströms (2003) checklista för kvantitativa och 



kvalitativa artiklar. Två artiklar var gjorda enligt kvalitativ metod, två artiklar hade både 
kvalitativ och kvantitativ metod och åtta artiklar enligt kvantitativ metod. Samtliga artiklars 
syfte, metod och design bedömdes som ändamålsenliga. De datainsamlingsmetoder och 
analysmetoder som användes var vedertagna, validitets och reabilitetsgranskade före 
studiernas start. De kvalitativa studiernas pålitlighet bedömdes vara av hög kvalité då 
författarna analyserade och tolkade resultaten på ett trovärdigt sätt. Fem av de kvantitativa 
studierna hade en experimentell design med slumpmässigt urval, vilket ger ett större 
bevisvärde och en högre värdering. Etiskt hänsynstagande och forskarnas ärlighet granskades 
i samtliga artiklar. Där inte etiskt hänsynstagande framkom i texten, kontrollerades 
tidskrifternas policy angående etisk granskning och befanns vara tillgodosedda. I de studier 
som hade begränsad möjlighet till generalisering var forskarna ärliga i sina resultat och 
påvisade detta i sin diskussion. Ett fåtal studier hade ett relativt lågt antal deltagare dock var 
bortfallet i dessa studier sparsamt. De granskades kritiskt och bedömdes ändå vara 
representativa, då resultaten påvisade stora likheter hos studier gjorda med ett större antal 
deltagare och därför bedömdes resultaten vara av sådant värde att de användes i 
litteraturstudien. En fördel för resultatet är att litteraturstudien bygger på kvantitativa, 
kvalitativa metoder och studier med en både kvalitativ och kvantitativ metod. Detta har givit 
litteraturstudien styrka, bredd och fördjupat resultat. Enligt Forsberg & Wengström (2003) är 
det viktigt att litteraturstudier inom omvårdnad inkluderar kvalitativa forskningsresultat, för 
att få med patienternas upplevelser. Sammanställningen av insamlat material som bedömdes 
vara av hög vetenskaplig kvalité, pekade på liknande resultat och gav en stark evidens som 
den kliniska verksamheten kan baseras på. Detta bekräftar Forsberg & Wengström (2003) 
som betonar att evidensbaserad omvårdnad bör bygga på vetenskapliga studier och beprövade 
erfarenheter. 
 
4.4 Bearbetning och analys  
Bearbetning och analys är gjord efter metodbeskrivning enligt Forsberg och Wengström 
(2003). De 12 artiklarna som bildar underlag för litteraturstudien granskades efter Forsbergs 
och Wengströms granskningsmall, bilaga 1, checklista för systematiska litteraturstudier.  De 
12 artiklarna lästes noggrant utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Likartade 
fynd i artiklarnas resultat färglades, bearbetades, sorterades och delades in i olika 
underrubriker vilka ligger till grund för rubrikerna i resultatet. De olika underrubrikernas 
resultat sammanställdes med inledande synteser som presenteras under varje rubrik. 
Resultatet presenteras via följande underrubriker: Identifiering och kartläggning av 
nutritionsproblematik, Skattning av nutritionsstatus, Patientfokuserad nutritionsomvårdnad, 
Cancerbehandlingen kan ge konsekvenser i det dagliga livet, Upplevelser av viktförlust och 
Att hantera sin situation. 
 
 
 
5. RESULTAT 
 
5.1 Identifiering och kartläggning av nutritionsproblematik 
Näringsintaget hos patienter med cancer är ofta bristfälligt. En viktig omvårdnadsåtgärd är att 
så tidigt som möjligt upptäcka patienter som riskerar att drabbas eller redan har utvecklat 
malnutrition, genom en identifiering och kartläggning av nutritionsproblematik. 
Resultatet av Segura et al (2005) epidemiologiska studie gjord på 781 patienter visar att 
utvärdering av nutritionsstatus är en viktig del i omvårdnaden av patienter med cancer och 
nutritionsproblem, för att tidigt upptäcka om patienten ligger i riskzonen eller redan har 
utvecklat malnutrition. Resultatet av Ravasco et al (2004) korrelerande kvantitativa studie där 



111 patienter deltog visar att näringsintaget hos patienter med långt framskriden cancer, ofta 
är påfallande bristfälligt och blir sämre i takt med sjukdomens progress.  I en experimentell 
studie av Fearon et al (2006) där 170 patienter deltog framkom resultat som visar att ett 
minskat näringsintag är en viktig faktor som kan påverka patienternas funktionsstatus på ett 
negativt sätt. Därför bör nutritionen vara ett viktigt föremål för mer specifika 
omvårdnadsåtgärder vid behandling av malnutrition och cancerkakexi (utmärgling), för att ge 
en förbättrad sjukdomsprognos. Det bekräftas även av Segura et al (2005) som i sin studies 
resultat kom fram till att det är nödvändigt att så tidigt som möjligt identifiera malnutrition, 
för att nutritionsbehandlingen ska kunna användas som ett redskap i omvårdnaden och för att 
öka förutsättningarna för en bra cancerbehandling. Seguras resultat visar även att en noggrann 
anamnes som tar upp patientens tidigare medicinska historia, aktuell medicinering, 
näringsintag, fysiologiska undersökningar, mätningar med vedertagna instrument samt 
blodprover, bör vägas in och tas hänsyn till, för att kunna utvärdera en patients 
nutritionsstatus. 
 
5.2 Skattning av nutritionsstatus 
Att rutinmässigt skatta nutritionsstatus med vedertagna instrument hos patienter med cancer är 
viktigt för att tidigt kunna vidta omvårdnadsåtgärder mot viktförlust och cancerkakexi. 
Resultatet i en stor kvantitativ av Hartmuller et al (2004) påvisar behovet av att rutinmässigt 
skatta alla behandlade patienters nutritionsstatus, så att omvårdnadsåtgärder mot viktförlust 
och cancerkakexi kan sättas in på ett tidigt stadium. Ett resultat enligt Segura et al (2005) 
visar att det finns en möjlighet att man underskattar utbredningen av malnutrition hos 
patienter med cancer. Några av de vedertagna instrument som finns för att beräkna 
nutritionsstatus är Subjektiv Global Assessment (SGA), Scored Patient Generated - Subjektiv 
Global Assessment (PG – SGA) och Mini Nutritional Assessment (MNA). PG-SGA är ett 
användbart hjälpmedel. Enligt Segura är lätta att använda för hälso- och sjukvårdspersonal 
som inte är nutritionsexperter och som inte kan utföra en mer omfattande 
malnutritionsutredning på patienter med cancer. 
 
5.3  Patientfokuserad nutritionsomvårdnad 
Ett bra samarbete mellan olika personalkategorier är viktigt för att förbättra näringsintaget för 
patienter med cancer. 
 I en kvantitativ studie av Ravasco et al (2005) där 111 patienter deltog visade resultatet att 
samverkande och individualiserad nutritionsomvårdnad är ett effektivt sätt att förbättra 
näringsintag hos patienter med cancer. Ett bra samarbete mellan olika personalkategorier är 
centralt för att förbättra nutritionen, livskvalitén och på sikt nå en lägre dödlighet hos patienter 
med cancer. Bauer & Capra (2005) redovisar i sitt resultat av en förberedande pilot studie där 
åtta patienter deltog, att omvårdnadsåtgärder i form av kostråd, förskrivning av proteinrika 
och energitäta kosttillskott, har visat sig öka patientens näringsintag, nutritionsstatus och 
fysiska funktion. Segura et al (2005) kommer fram till i sitt resultat, att ätandet anses vara 
viktigt för de flesta patienter med cancer, dels för att kunna bibehålla ett tillräckligt gott 
allmäntillstånd och dels för att maximera fördelarna av den planerade onkologiska 
behandlingen. Hartmuller et al (2004) visar i sin studies resultat att många patienter inte får 
några kostråd alls. För att förhindra uppkomsten av cancerkakexi bör vårdpersonalen se till, 
att alla patienter med cancer får någon form av standardiserad kostinformation före 
behandlingen. Information om lämplig kost under behandlingen av cancer, exempelvis 
utformat som ett häfte med recept kan ses som ett verktyg, en resurs för patienten. Detta bör 
tillhandahållas på cancerbehandlande kliniker. 
 



I kvantitativ experimentell studie av Bauer et al (2005) med 200 patienter visar resultatet att 
det kan vara svårt att få patienter att följa sina ordinationer på t.ex. kosttillskott i form av 
protein och energirika näringsdrycker. Följsamhet av ordinationer är en viktig komponent i 
behandlingen. När patienten följer kostråden minskas viktförlusten och det istället blir en 
viktökning. Det är viktigt att ge en adekvat information om protein och energitillskott och 
dess effekter, för att kunna uppnå ett positivt resultat som kan leda till en förändring av 
patientens viktförlust. Vidare visar Bauers resultat att flera viktiga strategier kan användas för 
att öka följsamheten exempelvis: 1. Uppföljning genom täta kontakter t.ex. genom återbesök 
på veckobasis. 2. Uppföljning via telefonkontakt. 3. Genom att erfaren vårdpersonal hjälper 
patienter med kostråd och ser till att problem relaterade till mat, ätande och behandling blir 
åtgärdade på ett lämpligt sätt vilket stöder patienterna. Detta kan få patienterna att förstå att 
kosten är en viktig komponent i behandlingen och dess verkan bör jämställas med medicin. 
För att patienter med cancer ska kunna känna trygghet är det viktigt att skapa en god relation. 
Detta kan ske genom att ge en adekvat information om behandlingen, dess biverkningar och 
kost som en del i omvårdnaden. 
 
I en kvalitativ studie av Larsson et al (2003) där åtta patienter deltog visar resultatet att 
adekvat information om behandling, biverkningar och vilka konsekvenser de får på det 
dagliga livet, är centralt för att patienter med cancer ska kunna känna sig trygga och säkra. 
Patienterna uttryckte även att det var viktigt att ha kontakt med samma sjuksköterska vid varje 
besök för att kunna skapa en god relation, det gav dem trygghet i behandlingen. Isenring et al 
(2004) kom fram till i sitt resultat, av en kvantitativ studie där 60 patienter deltog att kostråd 
och nutritionsstöd i kombination med konventionell vård, kunde ge en större trygghet och 
belåtenhet med sjukvården. Vidare visar resultatet att patienterna då kan uppfatta kost och 
näring som något som har stor betydelse för hälsan och kan leda till en bättre följsamhet av 
ordinationer och råd. Det är viktigt att den vårdpersonal som ska ge information, utbildning 
om kostråd och nutrition är välutbildad inom området, för att kunna garantera ett 
patientfokuserat nutritions stöd. I en liten studie med både kvantitativ och kvalitativ metod av 
Skolin et al (2006) där 22 patienter deltog, visar resultatet att omvårdnadsarbetet bör vara 
familjefokuserat. Genom att tidigt informera om vanliga problem och biverkningar av 
behandlingen som kan störa ätandet. Det kan hjälpa närstående att hantera en situation med en 
matvägrande anhörig, vilket annars i ren förtvivlan kan resultera i tvång, vilket gör mat och 
ätande ännu mer obehagligt. Patientens egna önskningar om mat bör vägas in och kombineras 
med oral, enteral och parenteral nutrition. Skolins resultatet visar även att kryddstark mat kan 
ges för att dölja fantomsmak. Lukter som kan påverka aptiten negativt bör elimineras. Målet 
med nutritionsomvårdnad bör vara att förebygga, åtgärda näringsbrist, minimera viktförlust 
för att förbättra nutritionsstatus och optimera behandlings resultatet. 
 
Larsson et al (2003) visar i sitt resultat att måltider är uppfattade som en förenande ritual för 
familjer och vänner, vilket leder till en ökad social samvaro. Att behöva äta passerad mat 
upplevde patienterna som skamfullt och det blev obekvämt att äta även inför sin familj och 
vänner. Patienterna upplevde sig själva som förändrade under behandlingen. Muntorrhet, 
svullnad och smärta gjorde det svårt att äta och prata.  Vidare visar Larssons resultat även att 
patienterna upplevde att de pratade annorlunda och hade dålig andedräkt. Detta sammantaget 
ledde till att patienterna skämdes över sig själva och det bidrog till att de drog sig undan 
familj, vänner och att de blev socialt isolerade. 
 
5.4 Cancerbehandlingen kan ge konsekvenser i det dagliga livet 



Behandlingen av cancer ger ofta biverkningar som kan leda till ätproblematik med bl.a. 
förändrad smakupplevelse, illamående och smärta som i sin tur kan ge ett minskat 
näringsintag och konsekvenser i det dagliga livet patienten på ett negativt sätt.  
Larson et al (2003) beskriver i sin studie patienter som drabbats av cancer i huvud och 
halsområdet. Patienterna upplevde problem som var relaterade till behandlingen t.ex. 
förändrad salivproduktion, tuggförmåga, förändrad smakupplevelse och svullnad i halsen. 
Detta ledde till att patienten fick svårare att svälja och en ökad smärta, som blev värre ett par 
veckor efter strålbehandling. Muntorrheten kändes som en obehaglig och otrevlig upplevelse, 
patienterna upplevde att munnen kändes som bomull p.g.a. av att saliven förändrades både i 
kvalitet, konsistens och mängd. Enligt resultatet av Skolin et al (2006) studie, ansågs 
förändrad smakupplevelse vara den dominerande orsaken till patientens ätproblematik och 
minskat matintag, enligt patienter och anhöriga. Vårdpersonalens upplevelse av vad som var 
den dominerande orsaken till patientens nutritionsproblem, ätproblematik och minskat 
matintag, var illamående och kräkning. Det kan ha sin förklaring i att personalen kanske 
riktade in sig på de mer ”lätthanterligare” problemen d.v.s. de mer medicinska åtgärderna, än 
på de som var av känslomässigt ursprung, vilka upplevdes vara svårare att hantera. De 
fokuserade i första hand på de mer livshotande biverkningarna som behandlingen orsakade. 
Segura et al (2005) kom fram till i sitt resultat att patienter många gånger kan behöva 
utbildning, information, kost råd och/eller läkemedel, för att kunna kontrollera symtom som är 
relaterade till cancerbehandling t.ex. illamående, kräkningar kraftlöshet och minskat 
näringsintag.  
 
Skolin et al (2006) redovisar i sitt resultat att patienter med cancer ofta upplever förändrade 
smakupplevelser och illamående som biverkningar av behandlingen, vilket kan vara orsaker 
till ätproblem. Att bara inrikta sig på att servera smaklig mat i sjukhusmiljö för att förbättra 
näringsintaget kanske inte är tillräckligt. Omvårdnadsåtgärder för att förebygga illamående är 
viktigt i omvårdnaden av patienter med cancer p.g.a. att illamåendet lätt kan förknippas med 
en viss sorts mat. Ett tillfredställande närings och energibehov kan vara svårt att tillgodose 
under pågående behandling genom enbart ätande. Ravasco et al (2005) visar i sitt resultat att 
strålbehandlingens biverkningar, kan vara allvarligare och mer förekommande hos de 
patienter som bara får normal kost utan näringstillskott. Lundholm et al (2004) tar i sitt 
resultat upp att patienter som får energitäta och proteinrika näringstillskott antingen genom 
oral, enteralt eller parenteral nutrition kan ha ett ökat matintag, förlängd överlevnad, ökad 
muskelkraft och förbättrad nutritionsstatus, jämfört med de patienter som enbart äter normal 
kost. Bauer et al (2005) påvisar i sitt resultat att näringstillskott som berikats med essentiella 
fettsyror kan bidra till ökad nutritionsstatus och viktökning.  
 
Larsson et al (2003) kom i sitt resultat fram till att patienternas ätproblem fick konsekvenser 
för det dagliga livet, smärtan i munnen, muntorrhet och smakförändringar besvärade 
patienterna. Lusten till mat och ätande minskade tidigt i behandlingen. Biverkningar av 
strålningen som gav svåra och smärtsamma skador i munslemhinnan, muntorrhet och 
svampinfektioner fick patienten att tappa aptiten. Detta blev till en ond cirkel av både fysiska 
och psykiska aspekter som påverkade varandra negativt. Ju större problemen med smärta, 
muntorrhet och infektioner i munhålan blev, desto mindre ville patienten äta och dricka osv.  
Vidare fann Larson i sitt resultat att patienterna upplevde en allt mer konstant smärta och 
trånghetskänsla i svalget som kändes omöjlig att bli av med. Till slut kunde patienterna bara 
svälja små vältuggade bitar av maten, rädslan för att sätta i halsen var stor p.g.a. svullnaden. 
Detta ledde till att patienterna upplevde att livet självt var hotat, inte bara av cancern i sig, 
utan även av sina ätproblem. Bara åsynen, lukten av mat och matlagning gav dem illamående. 
De var medvetna om sitt behov av att äta för att kunna klara av sin sjukdom och sin 



behandling. Patienterna upplevde ju längre behandlingen pågick en paralyserande trötthet, de 
hade bara styrka kvar till att gå på sin behandling, försöka äta, dricka och ha munvård.  
 
 
 
5.5 Upplevelser av viktförlust 
Inte förrän viktförlusten var synlig blev patienterna medvetna om sina viktproblem. 
Viktförlustens synbarhet blev då en symbol för att sjukdomen existerade och tog kontroll över 
dem. Det ledde till tankar och känslor kring döden.  I en kvalitativ studie av Hopkinson et al 
(2006) där 143 patienter, 23 anhöriga/vårdare och 14 sjuksköterskor deltog, visade resultatet 
att nutritionsproblem kan bli bekymmersamt för patienten, då det leder till viktförlust som ger 
en fysisk svaghet, vilket kan göra att patienten förlorar sin självständighet och blir beroende 
av andra. Patienten blev inte själv medveten om sitt viktproblem förrän de blev synliga d.v.s. 
när deras kläder började bli för stora och inte längre passade. Oron för vikten blev så tydlig 
för patienten när synbarheten talade om för dem och andra om sjukdomens existens. Den 
synliga viktförlusten väckte tankar och uppfattningar om tro, känslor kring död, personligt 
ansvar för sin vikt, fysisk och emotionell svaghet. Viktförlusten blev en symbol för det 
förlorade oberoendet och för den förlorade kontrollen över sjukdomen. Synlig viktförlust 
symboliserar inte bara sjukdom, utan även patientens upplevelse av ovälkomna personliga 
kvalitéer, ett bevis på känslomässig svaghet, det ger cancern ett ansikte. Synlig viktförlust 
innebar inte bara en upplevelse för patienten att döden kommer närmare, utan kunde också ge 
en uppfattning om hur lång tid patienten hade kvar att leva. För en del patienter talade 
viktförlusten om sjukdomens prognos. Vidare fann Hopkinson i sitt resultat att 
sjuksköterskorna upplevde att det kändes som ett tabu att tala med patienterna om deras 
viktförlust. Anledningen till det var sjuksköterskornas övertygelse om att det fanns så lite man 
kunde göra åt patientens problem. Detta ledde till att de blev mycket försiktiga med att ta upp 
problemet till diskussion med patienten. Sjuksköterskorna pratade ofta sinsemellan om 
patienternas viktförlust som ett vanligt problem och som orsaken till att patienterna upplevde 
att de hamnade i nödläge. Sjuksköterskorna kände en hopplöshet och hade ofta en negativ 
åsikt om vad man kunde göra för att hjälpa patienten med viktproblemet. Enligt av resultatet 
av Fearon et al (2006) ger inte viktförlust i sig hela bilden av de negativa effekterna som 
cancerkakexi och malnutrition har på patientens fysiska funktion. Minskat näringsintag och 
pågående systemisk inflammation är andra orsaker som också bidrar till de 
funktionsnedsättande aspekterna. Detta förstärker behovet av insättandet av tidiga 
multiinriktade omvårdnadsåtgärder. Ravasco et al (2005) kommer i sitt resultat fram till att 
tidiga omvårdnadsåtgärder och nära samarbete är nyckeln till ett lyckat resultat. 
 
 
 
 
5.6 Att hantera sin situation 
Patienter med cancer och deras närstående har olika sätt att hantera sin sjukdom, sin situation 
och för att kunna klara av behandlingens biverkningar. Det kan handla om allt ifrån 
accepterande till förnekelse av sin sjukdom. 
Larsson et al (2003) kom i sin studies resultat fram till att patienterna använde sig av olika 
copingstrategier för att kunna hantera sin situation. Genom att acceptera att biverkningar är ett 
led i behandlingen eller som något oundvikligt. Ett annat sätt är förnekelse, det finns inga 
problem alls. Att hantera sin situation blev ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. När 
biverkningarna började dyka upp och blev värre i det dagliga livet, handlade det till slut bara 
om att överleva. För att kunna stå ut och hitta en mening i situationen, blev det nödvändigt för 



patienterna att sätta upp mål, begränsade av tid, som till exempel att bara överleva veckan 
eller dagen. Hoppet om att bli bättre efter behandlingen blandades med en osäkerhet om 
framtiden.  Larson et al kom även fram till att ju värre patienternas ätproblem blev desto 
starkare växte deras osäkerhet över om behandlingen hade lyckats eller ej och om chansen att 
överleva. Ett annat sätt att hantera sin situation var att de fick styrka både från insidan och 
utsidan. Den inre styrkan var nödvändig för att kunna acceptera och hantera sin situation, hitta 
mening och hopp i livet. Detta kunde yttra sig som ”fighting spirit” och genom positivt 
tänkande. Den yttre styrkan fick de genom stöd av sin familj, vänner och sjukvårdspersonal. 
Lundholm et al (2004) kommer i sitt resultat fram till att modern palliativ omvårdnad bör 
bygga på flera olika interventioner, som olika medicinska behandlingar tillsammans med 
nutritionsstöd och kostråd av dietist och annan kunnig vårdpersonal. 
 
6 DISKUSSION  
 
6.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Det kan vara en fördel då ett flertal 
forskares resultat sammanställs.  Den i förväg bestämda årtalsbegränsningen 2000 – 2006 kan 
ha varit en svaghet för litteraturstudien och kan ha påverkat det redovisade resultatet. 
Begränsningen kan ha givit ett mindre antal användbara träffar till motsats om 
årtalsbegränsningen hade uteslutits eller utökats med att ta med artiklar som gjorts och 
publicerats innan år 2000. För att öka antalet träffar användes trunkering tillsammans med 
några av sökorden, detta gav något fler träffar. Vid sökning utan årtalsbegränsning var ett 
stort antal träffar av intressant innehåll. Många av dessa kunde dock inte användas i 
redovisningen av resultatet då de var review artiklar eller för gamla forskningsstudier. Några 
av de intressanta och relevanta review artiklarna användes i dock resultatdiskussionen. 
Artiklar med titlar som inte föll inom inklusionskriterier exkluderades. Detta skulle kunna 
innebära att artiklar som resultatmässigt hade passat in i litteraturstudien valdes bort, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Litteraturstudiens resultat kan ha påverkats av att två beställda 
artiklar valdes bort. I det ena fallet upplevdes leveranstiden 3 veckor för lång. I det andra 
fallet var den beställda artikeln en av flera artiklar i en avhandling. Då det endast fanns ett 
abstract att läsa, blev det oklart om avhandlingen hade passat in i litteraturstudiens syfte, 
därav valdes den bort.  
 
I ett fåtal av forskningsartiklarna som ligger till grund för litteraturstudien fanns det bortfall.  I 
de studier med kontrollgrupp där det förekom internt bortfall var bortfallet lika i båda 
grupperna. På så sätt upplevdes resultatet ändå som representativt. Då flertalet studier trots 
bortfall, visade på likartade resultat bedömdes inte bortfallet vara av allvarligare art. Med 
hänsyn till detta och det faktum att flera större studier kom fram till likartade resultat, 
upplevdes ändå resultatet av dessa studier som intressant och representativt, därför 
inkluderades de i litteraturstudien. Något som även kan ifrågasättas är om patienternas 
sjukdomsstadier kan ha inverkat på studiernas resultat. Då några studier har gjorts på svårt 
sjuka patienter med långt framskriden cancer, där man givit kosttillskott i ett sent stadium i 
sjukdomen. Hade kosttillskottet givits i ett tidigare skede kunde kanske resultatet ha varit 
något annat 
 
Litteratursökningen har varit omfattande med 19 sökord i olika kombinationer, vilket upplevs 
vara en fördel för litteraturstudiens omfångsrika resultat. Sökorden nurs$, nursing, car$ och 
caring användes för att styra in sökningarnas resultat mot omvårdnadsinriktad forskning, 
bredda resultatet och för att utesluta medicinsktinriktade forskningsartiklar. Den elektroniska 
systematiska sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i huvudsak i databasen Cinahl, 



därefter i Pubmed. Efter att ha gjort ett antal sökningar med sökorden i olika kombinationer 
återkom samma och redan funna artiklar upp i båda databaserna inga nya tillkom. De 12 till 
slut funna vetenskapliga artiklarna kom att ligga till grund för litteraturstudien.  
Litteraturstudien baserades på vetenskaplig artiklar skrivna på det engelska språket. På grund 
av att språket i artiklarna var av fackmässig art, kan detta ha medfört svårigheter vid 
översättning och tolkning av innehållet. Det kan utgöra en risk att nyansskillnader uppstår i 
tolkning av texten och kan delvis ha påverkat litteraturstudiens resultat.  
 
6.2 Resultatdiskussion   
Litteraturstudiens resultat påvisade tydliga samband mellan nutritionsproblem och patienter 
med cancer. Malnutrition visade sig vara mycket vanligt förekommande och kan uppkomma 
redan innan patienten själv vet att den drabbats av cancer. Försämrat näringsintag kan leda till 
en svår form av utmärglig, cancerkakexi med bl.a. förlust av muskelmassa, försvagat 
immunförsvar och sämre sjukdomsprognos. För att förhindra uppkomsten av malnutrition är 
det viktigt att tidigt göra en skattning av patienternas nutritionsstatus och en bedömning för att 
identifiera patienter som ligger i riskzonen malnutrition. Med kunskap om detta menar 
författarna att en viktig omvårdnadsåtgärd, är att sjuksköterskorna tidigt identifierar patienter 
som riskerar att få nutritionsproblem, för att redan på ett tidigt stadium kunna vidta 
omvårdnadsåtgärder riktade mot viktförlust och cancerkakexi, bl.a. i form av nutritionsstöd 
och kostråd för att kunna förhindra förloppet. Författarna anser att viktiga 
omvårdnadsåtgärder inte bara är kostråd, utan även tidigt insättande av symtomlindrande 
åtgärder mot t.ex. smärta och illamående. Vidare tycker författarna att individanpassade 
omvårdnadsåtgärder även innebär att ta hänsyn till när patienten mår tillräckligt bra för att 
kunna äta.  
 
Eftersom resultatet visar att många patienter med cancer riskerar att drabbas av malnutrition 
så tycker författarna att det är viktigt att tydliggöra nutritionen, som en central del i 
omvårdnaden av patienter med cancer. Det påvisas av ett betydelsefullt resultat i 
litteraturstudien, nämligen att det finns en möjlighet att utbredningen av malnutrition bland 
patienter med cancer är underskattad (Segura et al 2005). Därför är det viktigt att på ett tidigt 
stadium identifiera malnutrition hos patienter med cancer. Detta för att nutritionsbehandlingen 
ska kunna användas som ett redskap i omvårdnaden och för att förbättra förutsättningarna för 
en bra cancerbehandling (Segura et al, 2005; Hartmuller et al 2004; Ravasco et al 2005). Det 
är även förenligt med Bloch (2000) Författarna vill tydliggöra sjuksköterskornas del i ansvaret 
för patienternas nutrition samt att det är av betydelse att se nutritionen, som en viktig del i 
omvårdnadsarbetet omkring patienterna. Vidare anser författarna att för att skapa en god 
relation och öka tryggheten för patienten, är ett bra samarbete mellan olika personalkategorier 
nödvändigt för att bilda en stödjande vårdkedja runt denne och de närstående.  
 
Studierna gjorda av Segura et al, (2005); Hartmuller et al( 2004); Ravasco et al (2005) 
påvisade likartade resultat, vilket enligt författarna ger ett större bevisvärde, som visade att 
individanpassad nutritionsomvårdnad kan vara den mest effektiva metoden att höja 
patienternas nutritionsstatus. Enligt Segura et al (2005) är PG-SGA ett användarvänligt 
skattningsinstrument som är lämpligt att använda, även för vårdpersonal som inte är så kunnig 
på området. Hartmuller et al (2004) påvisar i resultatet av sin studie, behovet av rutinmässiga 
skattningar av patienternas nutritionsstatus, för att omvårdnadsåtgärder mot viktförlust och 
cancerkakexi kan sättas in på ett tidigt stadium. Detta bekräftas även av Whitman (2000). 
Författarna menar att sjuksköterskor bör använda sig av olika vedertagna instrument, för 
kontinuerlig skattning av nutritionsstatus som är lätta att använda för att skaffa sig en 
överskådlig bild av patientens situation. Vidare anser författarna att det är viktigt att 



sjuksköterskorna litar på sin kliniska blick, erfarenhet, kunskap och på sina egna bedömningar 
samt att arbetet bör präglas av ett samförstånd mellan olika personal kategorier och patienten. 
 
Resultaten från studierna gjorda av Hartmuller et al (2004); Lundholm et al (2004); Ravasco 
et al (2005); Bauer & Capra (2005) visade tydligt på bristen av individanpassade kostråd, 
vidare framkom även behovet av individanpassad information och utbildning om kostens 
betydelse för ett optimalt behandlingsresultat. Resultatet redovisar även att flertalet patienter 
inte får några kostråd alls och att individanpassad patientinformation om lämplig kost under 
behandlingen, är en viktig omvårdnadsåtgärd och bör ses som ett redskap, en resurs för 
patienterna. De påvisade likartade resultaten var oberoende av studiernas urvalstorlek, vilket 
enligt författarna anses ge en större tyngd och högre trovärdighet åt resultaten. Författarna 
tycker även att detta stryker nödvändigheten av att använda individuella kostråd och 
information som viktiga omvårdnadsåtgärder, dels för att förbättra patienternas förståelse för 
kostens betydelse och dels för en förbättrad nutritionsstatus. Varje patient är unik och har en 
egen personlighet, vilket gör att varje enskild patient bör få en individuell 
nutritionsomvårdnad enligt författarna. Bauer et al (2005) redovisar i sitt resultat att 
individuell nutritionsomvårdnad, bäst uppnås genom att vårdpersonalen bör stödja patienterna 
med att ge kostråd samt se till att problem relaterade till kost och ätande blir åtgärdade på ett 
bra sätt. Detta bekräftas även av McClement (2005. Författarna vill påpeka att eftersom 
sjuksköterskan ofta möter patienter och närstående som är i behov av hjälp och stöd, så har 
sjuksköterskorna en nyckelposition, för att hjälpa dem att hantera de nutritionsproblem som 
kan uppstå. Vidare tycker författarna att de närstående har en viktig roll i omvårdnaden som 
inte kan ignoreras.  
 
I resultaten av Larsson et al (2003); Skolin et al (2006) som gjorts med både kvantitativa och 
kvalitativa metoder, framkommer vikten av familjefokuserad omvårdnad, detta anses av 
författarna ge bredd och trovärdighet åt de framkomna resultaten. Vidare visar studierna i sina 
resultat att tidig information om biverkningar av behandlingen som kan påverka ätandet, kan 
hjälpa patienterna och deras närstående att hantera situationen. Fortsättningsvis beskriver 
resultatet, patienternas upplevelser av att behöva äta passerad mat p.g.a. av smärta, svårigheter 
att tugga och svälja maten, som obekvämt och skamfullt. Det kan i sin tur leda till ökad social 
isolering. Detta bekräftar även Arbolino et al (2000). Författarna vill påpeka att mat är inte 
bara näringsintag, utan även en stimulerande social samvaro som förenar familjen och vänner. 
Författarna anser även att sjuksköterskan bör göra en kostanamnes som bl.a. tar upp 
patientens tidigare relation till mat, vad tycker patienten om, i vilket sjukdomsstadium 
befinner patienten i och är patienten t.ex. tillräckligt smärtlindrad för att kunna äta. Detta 
bekräftas av Larsson et al (2003); Segura et al (2005); Skolin et al (2006). Författarna menar 
även att det är viktigt att sjuksköterskorna har förståelse, för patienternas och deras 
närståendes upplevelser av sjukdomens innebörd, symtom och förlopp, samt har kunskap om 
behandlingen och dess biverkningar. Detta är enligt författarna en förutsättning för att kunna 
stödja patienterna, deras närstående och för att kunna sätta in lämpliga omvårdnadsåtgärder. 
Författarna vill poängtera att det är av stor vikt att alla omkring patienten förstår och inser att 
det till slut kan det komma en tidpunkt, där denne varken vill eller kan äta längre samt att då 
vara lyhörd för patienternas vilja och respektera deras beslut. Fortsättningsvis menar 
författarna att det är viktigt att det förs en dialog mellan patienterna, deras närstående och 
vårdpersonalen och att alla inblandade bör styras av kunskap, lyhördhet, respekt och empati i 
sitt arbete.  
 
Larsson et al (2003); Hartmuller et al (2004); Hopkinson et al (2005); Skolin et al (2006) 
studier, är gjorda med både kvalitativa och kvantitativa metoder, med större och mindre 



urvalstorlekar som redovisade likartade resultant, vilket anses av författarna ge en större 
trovärdighet och en bredd åt de framkomna resultaten. Vidare redovisar resultaten att 
konsekvenserna av behandlingens biverkningar, kan påverka patienterna i det dagliga livet 
genom att ätproblem uppstår. Vanliga biverkningar är viktförlust, förändrat smak och 
luktsinne, illamående, svåra smärtor, muntorrhet och infektioner i munnen, som ger upphov 
till minskat ätande och därmed ett minskat näringsintag samt försämrad nutritionsstatus. 
Biverkningarna kan även indirekt påverka patienterna på det känslomässiga planet och ge 
dem en mer begränsad autonomi. Författarna betonar att en viktig omvårdnadsåtgärd är att ge 
utförlig, information på ett sanningsenligt sätt om sjukdomens symtom samt behandlingens 
effekter och biverkningar, för att ge patienterna och de närståendes trygghet och säkerhet. 
Fortsättningsvis påvisar Hopkinson et al (2005) i sitt resultat, att när viktförlusten blev synlig 
och därmed mera påtaglig för patienterna, gav det upplevelser av obehagliga personliga 
kvalitéer, som ett slags bevis på känslomässigsvaghet, vilket gav cancern ett ansikte och en 
påminnelse om att döden kanske kommer närmare. Författarna menar att sjuksköterskan bör 
ha ett empatiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienterna och de närstående för 
att kunna förstå vad patienten går igenom och kunna vara ett stöd. Detta bekräftas även av 
Ravasco (2005); Arbolino et al (2000). 
 
Studierna av Larsson et al (2003); Hopkinson et al (2005) är båda gjorda enligt kvalitativ 
metod, dock skiljer sig urvalstorlekarna i de båda studierna åt. Trots det anser författarna att 
båda studierna belyser patienternas upplevelser på likartat sätt och ger därför en större 
trovärdighet och ett djup åt resultatet. Den mindre studien, Larsson et al (2003), har ett 
medvetet lågt deltagarantal, endast åtta personer. Eftersom studiens syfte var att beskriva 
patienternas upplevelser på ett djupare plan och eftersom forskaren inte är ute efter att 
generalisera, anser författarna att forskarens tillvägagångssätt, studiens, syfte, metod och 
design är ändamålsenligt och ger ett trovärdigt resultat. Författarna menar att en upplevelse är 
unik för den person som upplever den och går inte att göra allmängiltigt. Studiernas resultat 
visar att patienterna upplevde att inte bara sjukdomen i sig, utan även den viktförlust som 
ledde till en alltmer utbredd cancerkakexi, med en alltmer försämrad fysisk funktion och 
känslomässig svaghet som följd, upplevdes som ett hot mot livet självt av patienterna. Detta 
resultat kan jämföras med resultatet av en större kvantitativ studie gjord av Fearon et al (2006) 
som påvisar att viktförlust i sig inte ger hela bilden, av de negativa effekterna som 
cancerkakexi har på patientens fysiska funktion. För att förklara orsakerna till den nedsatta 
fysiska funktionen, måste hänsyn tas även till andra faktorer som spelar in, så som minskat 
näringsintag och pågående systemisk inflammation. Detta belyser problemet på ett vidare sätt 
enligt författarna. För att förstå och se helheten i patienternas situation är det viktigt att  
hänsyn tas till fler än en aspekt. Detta belyser vikten av att både kvalitativ och kvantitativ 
forskning bedrivs inom området anser författarna. 
 
Hopkinson et al (2005) redovisar i sitt resultat att sjuksköterskorna, känner en stor hjälplöshet 
över att inte kunna göra så mycket åt patienternas nutritionsproblem, vilket ledde till en stor 
frustration. Det medförde att det blev som ett tabu att prata om viktförlusten, de ville inte göra 
patienterna oroliga och upprörda, därför undvek sjuksköterskorna att ta upp ämnet med 
patienterna. Detta bekräftas även av August (2003). Författarna menar att trots att 
sjuksköterskor ofta kan uppleva en hjälplöshet och frustration över att inte kunna hjälpa 
patienterna, är det viktigt att de ser patienterna i sin helhet och inte bara riktar in sina 
omvårdnadsåtgärder på fysiologiska planet, utan att de även har modet att möta patienterna på 
det psykologiska planet, det är därför viktigt med multiinriktade omvårdnadsåtgärder. Detta 
styrks av Fearon et al (2006). Vidare anser författarna att ett empatiskt och professionellt 



förhållningssätt bör vara ledstjärnan i mötet mellan sjuksköterskor, patienter och deras 
närstående.  
 
Larsson et al (2003); Hopkinson et al (2005); Skolin et al (2006) kommer i sina resultat, fram 
till att patienterna och de närstående använde sig av olika copingstrategier för att hantera sin 
situation. De använde alltifrån att acceptera biverkningarna som ett led i behandlingen, till att 
förneka att det fanns ett problem. Hanterandet pendlade mellan hopp och förtvivlan. I takt 
med att biverkningarna blev värre handlade det endast om att överleva. Författarna anser att 
det har stor betydelse på vilket sätt patienterna och deras närstående har förmåga att hantera 
sin situation, för att de ska kunna klara av sjukdomen och behandlingens biverkningar. 
Författarna är övertygade om att hur väl en patient hanterar sin situation beror på graden av 
KASAM. Känsla av sammanhang är en mycket betydelsefull del i förmågan att kunna hantera 
sin situation och för att kunna gå från ohälsa mot hälsa. Författarna poängterar att det viktigt 
att sjuksköterskorna ger sanningsenlig och adekvat information om patienternas situation, för 
att de ska kunna förstå den. Detta för att patienterna ska kunna få struktur, regelbundenhet och 
känna att de har någon sorts kontroll över sina liv. För att patienterna ska kunna känna att de 
kan hantera situationen, är det enligt författarna viktigt att de upplever att det finns resurser 
som står till deras förfogade d.v.s. att patienten känner stöd från bl.a. de närstående, vänner 
och vårdpersonal runt om dem. Detta för att de ska kunna möta sjukdomens och 
behandlingens krav Vidare anser författarna att om patienterna ska kunna känna 
meningsfullhet och framtidstro, är det viktigt att de tycker livet är värt att investera i och att 
känna motivation för att orka genomgå behandlingen. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskorna genom att ha förståelse, kunskap och genom vara ett stöd hjälper patienterna 
och deras närstående att hantera sin situation enligt författarna. Detta bekräftas av Antonovsky 
(2004).  
 
Författarna menar att nutritionens betydelse i omvårdnaden av patienter med cancer inte är 
någon ny kunskap. Det har länge varit känt att malnutrition och viktförlust, är bidragande 
orsaker till en för tidig död hos patienter med cancer. Trots vetskapen om detta menar 
författarna att nutrition många gånger inte används som en del i omvårdnadsarbetet, i syfte att 
förbättra patienternas utgångsläge och för att ge möjlighet till ett optimalt behandlingsresultat. 
Författarna upplevde att förekomsten av aktuell forskning inom området nutritionsomvårdnad 
var ganska begränsad. Den aktuella forskning som hittades var i många fall review artiklar 
baserade på äldre forskning.  
 
Avslutningsvis menar författarna att ett bra samarbete mellan olika personalkategorier bör 
finnas för att förhindra uppkomsten av malnutrition och cancerkakexi. Det är även viktigt 
enligt författarna att sjuksköterskorna har som en rutin att på ett tidigt stadium, ge en 
individualiserad kostinformation till patienter med cancer. Behandlingen mot cancer ger ofta 
biverkningar som i sin tur kan leda till ätproblematik för patienten och ett minskat 
näringsintag. Det är därför viktigt enligt författarna att sjuksköterskan vidtar tidiga 
omvårdnadsåtgärder, för att undvika malnutrition genom ett minskat näringsintag. Cancer kan 
ge stora konsekvenser i det dagliga livet för patienterna och de närstående. För att hjälpa 
patienterna och deras anhöriga hantera sin situation, poängterar författarna nödvändigheten av 
att sjuksköterskan som en tidig och kontinuerlig omvårdnadsåtgärd, ger adekvat information 
om sjukdomen, behandlingen och dess biverkningar, på ett ärligt, och enkelt sätt.  
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Författare  
Artikelns titel  
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Syfte Design  

    

Resultat 

Författare:  
Bauer J D & Capra S.  
 
Titel: 
Nutrition intervention 
improves outcomes in 
patients with cancer 
cachexia receiving 
chemotherapy – pilot 
study. 
 
Tidskrift: 
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(2005)  
Vol.13 
pp. 270-74. 
 
Land: 
Australien. 

Att undersöka 
effekterna av 
omvårdnadsåtgärder 
riktade mot nutritionen 
i form av nutritionsråd 
av dietist och de 
ordinerade protein och 
energitäta nutritions - 
tillskotten. 
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Korrelations, explorativ design.   
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Analysmetod: Statistiska beräkningar 
Urval:  Strategiskt.  
Population: 8 deltagare. 
Ålder:  55.1 ± 5.0 
Kön:  Fem män och två kvinnor. 
Inklusion: Patienter med pancerascancer som 
haft en viktminskning < 5 % under de 
föregående 6 månaderna, med en förväntad 
överlevnad < 2 månader och med en  
KPS poäng  ≤  60. 
Exklusion: Patienter som förskrivits medicin 
som steroider som kunder påverka 
metabolismen och patienter som intog kapslar 
med fisklever olja. 
Internt bortfall: (1) En patient föll bort på 
grund av försämrat tillstånd. 

Resultatet visar att omvårdnadsåtgärder i 
form av dietist råd och förskrivning av 
proteinrika, energitäta kosttillskott under 
behandling med kemoterapi, visade sig öka 
patientens näringsintag, muskelfunktion 
och en förbättrad livskvalité. Dessutom 
ökade patienternas BMI, vikt och 
nutritionsstatus.  
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift 
År 
Land   

Syfte Design  

    

Resultat 

Författare: 
Bauer J, Capra S, 
Battistutta D, 
Davidson W, Ash 
S. 
 
Titel: 
Compliance with 
nutrition 
prescription 
improves outcomes 
in patients with 
unresectable 
pancreatic cancer. 
 
Tidskrift: 
Clinical Nutrition 
(2005)  
Vol. 24  
pp. 998-1004. 
 
Land: 
Australien. 

Att fastställa 
effekten av 
patienternas 
följsamhet av de 
ordinerade 
protein och 
energitäta 
kosttillskotten 
med eller utan 
tillsats av 
essentiella 
fettsyror. 
Genom att mäta 
resultat i form av 
näringsintag, 
kropps –
sammansättning 
och livskvalité 
hos patienter 
med inoperabel 
pancerascancer. 

Kvasiexperimentell, explorativ design. 
Datainsamling: Strukturerad.  
Analysmetod: Statistiska beräkningar av skillnader mellan 
grupperna. 
Urval:  Slumpmässigt. 
Population: 200 deltagare, fördelat på två grupper.  
95 deltagare i interventions gruppen, 
105 deltagare i kontrollgruppen. 
Ålder : 66-68 år. 
Kön: Både kvinnor och män ej specificerad fördelning. 
Inkusion: Patienter med inoperabla panceras tumörer, med en 
viktminskning över 5 % under en 6 månaders period, som 
förväntas öka över en 2 månaders period och med  
KPS kvot ≤  60. 
Exklusion: Patienter som inte hade inoperabla panceras 
tumörer och som inte minskat mer än 5 % i vikt under de 
senaste 6 mån. Patienter. med en KPS kvot under 60, Patienter 
som behandlats med strålning, cytostatika eller kirurgi under 
månaden innan studiens början, patienter som intagit 
fiskleverolja kapslar, steroider eller mediciner som kunde 
påverka metabolismen 
Internt bortfall : 15 patienter som inte fyllde i korrekt data i 
båda grupperna, 8 i interventions gruppen och 7 i 
kontrollgruppen. 
 

Resultatet visar att de patienter som 
följde ordinations föreskrifterna fick en 
viktökning Jämfört med 
kontrollgruppen. Dock kan inte 
viktökningen bara tillskrivas 
följsamheten av de ordinerade 
kosttillskotten, utan även intaget av n-3 
fettsyra bidrog till viktökningen. Studien 
visar att intaget av kosttillskott inte 
försämrar eller förhindrar patientens 
intag av vanlig mat under 
studieperioden. För att öka följsamheten 
användes flera viktiga strategier. Varje 
vecka kontaktades patienten, antingen 
personligen eller via telefon under hela 
studieperioden. Erfaren personal hjälpte 
patienterna med kostråd och såg till att 
de problem som var relaterade till ätande 
och behandlingen, blev åtgärdade på ett 
lämpligt sätt. Patienterna uppmuntrades 
att se kostersättningen som en viktig 
komponent i behandlingen och bör 
jämföras med medicin. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift 
År  
Land   

Syfte Design  

    

Resultat 

Författare: 
Fearon KC, Voss 
AC & Hustead 
DS. 
 
Titel:  
Definition of 
cancer cachexia: 
effect of weight 
loss, reduced 
food intake, and 
systemic 
inflammation on 
functional status 
and prognosis 
 
Tidskrift: 
American 
Journal of 
Clinical Nursing 
(2006) 
Vol. 83  
pp. 1345-50.  
 
Land: 
USA. 
 

Att utvärdera om 
en 3-faktor profil 
innehållande: 
viktförlust, 
minskat 
näringsintag och 
pågående 
systemisk 
inflammation, kan 
vara bättre 
relaterade till de 
funktionsnedsättan
de aspekterna av 
cancerkakexi och 
till den 
övergripande 
prognosen än 
enbart viktförlust i 
sig. 

Kvasiexperimentell design.  
Datainsamling: Strukturerad. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av skillnader 
mellan grupperna. 
Urval:  Slumpmässigt. 
Population: 170 deltagare fördelade på två grupper 
Kön:  90män och 80 kvinnor  
Ålder:  67- 75 år i båda grupperna. 
Inklusion:  Patienter med inoperabel panceras cancer som 
minskat 5 % av deras utgångsvikt eller mer det senaste 
halvåret KPS tal på 60 eller mer och förväntades leva i 
mer än två månader. 
Exklusion: Patienter som behandlats kirurgiskt, 
endoskopisk stentning, strålning, cytostatika 4 veckor 
innan studiens början, KPS poäng under 60, inte minskat 
5 % eller mer från sin utgångsvikt under senaste halvåret 
och förväntades inte överleva 2 månader, eller lider av 
annan pågående sjukdom, BMI över 30, eller intog 
medicin som kunde påverka metabolismen.  
Internt bortfall: 30 deltagare p.g.a. ej korrekt ifylld data 

Resultatet visar att minskat näringsintag 
och systemiska inflammationer, kan vara 
viktiga faktorer som kan påverka 
patienternas funktionsstatus på ett 
negativt sätt.  Därför bör dessa faktorer 
vara föremål för mer specifika 
omvårdnadsåtgärder, vid behandling av 
cancerkakexi och för att ge en förbättrad 
prognos. Studien visar att det blir mer 
meningsfullt att behandla cancerkakexi 
på ett tidigt stadium, för att förbättra 
sjukdomens prognos. Viktförlust i sig 
ger inte hela bilden, av de negativa 
effekterna som cancerkakexi har på 
patientens fysiska funktion. En 3-faktor 
profil innehållande: viktförlust, minskat 
näringsintag och pågående systemisk 
inflammation, identifierar patienter med 
både nedsatt fysisk funktion och 
försämrad prognos. Speciellt dålig 
prognos har patienter med primärtumör i 
panceras och detta förstärker behovet av 
insättandet av tidiga multiinriktade 
omvårdnadsåtgärder.   
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Författare  
Artikelns 
titel  
Tidskrift 
år  
Land   

Syfte Design  

 

Resultat 

Författare: 
Hartmuller 
VW & 
Desmond 
SM. 
 
Titel: 
Professional 
and patient 
perspectives 
on nutritional 
needs of 
patients with 
cancer. 
 
Tidskrift: 
Oncology 
Nursing 
Forum 
(2004) 
Vol. 31 (5)  
pp. 989-996. 
 
Land: 
USA. 

1. Att identifiera 
och jämföra 
patienters, 
dietisters och 
sjuksköterskors 
uppfattning 
om hur   
information om 
lämplig kost 
under cancer 
behandling bör 
vara utformad 
2. Att få fram 
information som 
är nödvändig för 
att skräddarsy 
individuell 
kostrådgivning 
för patienter 
med cancer så 
att de för dem 
på bästa sätt kan 
göra de bästa 
kost valen. 

Komparativ och korrelations deskriptiv design. 
Datainsamlings metod:  
Strukturerad. 
Analys metod: Statistiska beräkningar av 
skillnader mellan grupper eller variabler, 
statistiska korrelations beräkningar av samband 
mellan variabler beskrivande statistik. 
Urval:  Icke slumpmässigt. 
Population: 653 patienter,  
506 sjuksköterskor, 367 dietister. 
Ålder:  50-64 år. 
Kön:  293 män och 359 kvinnor i patient 
gruppen, 11 män och 467 kvinnor i 
sjuksköterskegruppen. 367 kvinnor och inga 
män i dietistgruppen   
Inklusion:  Patienter med cancer i öppenvård 
som fick behandling på någon av de 12 
deltagande klinikerna och som följde 
instruktionerna i frågeformuläret och fyllde i all 
data. Personal: Legitimerade dietister och 
sköterskor med kandidat examen, med 
erfarenhet av omvårdnad av cancerpatienter 
under behandling. 
Internt bortfall: en deltagare ur patientgruppen 
28 deltagare ut sjuksköterskegruppen. 
Anledning ej specificerad 

Resultatet visar att alla tre grupperna var överens om att det 
bästa formatet för information om lämplig kost under 
behandling, var ett allt-i-ett häfte med recept. Detta häfte ska ses 
som ett verktyg, en resurs för patienten och som kan användas 
vid kostråd. Detta bör tillhandahållas på behandlande kliniker. 
Andra trycksaker som både personal och patienter tyckte borde 
finnas, var de som handlar om copingstrategier för att kunna 
hantera behandlingens bieffekter, hur man kan öka sitt intag av 
energi och protein, vikten av att äta en balanserad kost och ge 
speciella riktlinjer för kost. Oron för viktförlust var större hos 
männen än hos kvinnorna. Vilket kan förklaras av att patienter 
med bröstcancer oftare går upp i vikt p.g.a. den medicinska 
behandlingen. Detta bör personalen vara medvetna om och ge 
individuell information för att kunna nå och behålla en 
hälsosamvikt. Patienter med bröstcancer kan behöva råd i två 
faser 1. Råd om hur man kan minimera bieffekter som är 
relaterade till behandlingen 2. Kostråd för att kunna nå och 
behålla en hälsosamvikt. Det mest slående resultatet var att 
nästan hälften av patienterna inte hade fått några kostråd alls. För 
att förhindra uppkomsten av cancerkakexi, bör personalen se till 
att alla patienter får någon form av standardiserad 
kostinformation före behandling Det finns ett behov att 
rutinmässigt skatta behandlade patienters nutritionsstatus, så 
omvårdnadsåtgärder riktade mot viktförlust och cancerkakexi 
kan sättas in på ett tidigt stadium. Sjukvården bör följa upp 
patienter med cancer så de får det stöd, hjälp de behöver. 



ARTIKELMATRIS                                                                                                                                                                     Bilaga 2.        5 (12)  
Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  

 

Resultat 

Författare : 
Hopkins J, Wright D 
& Corner J.  
 
Titel : 
Exploring the 
experience of weight 
loss in people with 
advanced cancer. 
 
Tidskrift: 
Journal of Advanced 
Nursing (2006) 
Vol. 54 (3) 
pp. 304-312.   
 
Land:   
England. 

1. Att studera 
upplevelsen av 
och oron för vikt 
minskning av 
patienter med 
långt framskriden 
cancer 
  
2. Att utarbeta en 
modell som kan 
hjälpa patienten 
att leva med sin 
viktminskning. 

Explorativ design   
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Kvalitativ analys.:  
Urval: Strategiskt. 
Inklusion: Alla patienter och 
vårdpersonal från två kommuner i 

palliativ hemsjukvård i södra England.  
Exklusion: Vårdpersonal och patienter 
som inte ingick i det nämnda palliativa 
hemsjukvårds programmet.   
Population: 143 patienter och 23 
anhöriga/vårdare. 14 sjuksköterskor 
Kön: Både kvinnor och män ej 
specificerad fördelning. 
Ålder:  43-85 år  
Externt bortfall: 90 deltagare, av 233 
tillfrågade patienter svarade 199 
tillfrågade på förfrågan och 143 godkände 
att delta.  
Internt bortfall:  19 patienter dog innan 
studien var klar. 

Resultatet indelades i sju olika teman, efter patientens 
upplevelse av och oro för sin viktminskning. 1. Synlig 
viktförlust, gav patienten en uppfattning om att man 
är svårt sjuk. 2. Döden närmade sig, när viktförlusten 
blev påtaglig då fördes tankarna mot döden, 
upplevelsen av oro, obehag och rädsla inför sin egen 
död. 3. Det blev viktigt att ha personlig kontroll över 
sin vikt, att inte fortsätta tappa vikt. 4. Fysisk svaghet, 
viktminskning gav en fysisk svaghet, vilket gjorde 
patienten mer beroende av andra, den fysiska 
funktionen blev nedsatt.  
5. Känslomässig svaghet, synlig viktminskning 
symboliserade svaghet, även personlig svaghet, ett 
tecken på att sjukdomen hade tagit över kontrollen. 
 6. Hjälplöshet, vårdarna upplevde en hjälplöshet, det 
fanns inget att göra åt viktminskningen, vilket gav en 
frustration. 
7. Tabu, eftersom vårdaren upplevde att fanns så lite 
att göra åt viktminskningen, så blev det tabu att prata 
om det. De ville inte påminna patienten och göra 
patienten mer orolig över viktförlusten. 
Sjuksköterskorna kom fram till att både patienter och 
deras anhöriga behövde individuell utbildning och 
information. En viktig omvårdnadsåtgärd för att 
förhindra viktminskning är en dialog mellan personal, 
patienter och de närstående. Dessa teman kan ligga till 
grund för en modell att arbeta efter, för att hjälpa 
patienter med långt framskriden cancer leva med sin 
viktminskning. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift 
År  
Land   

Syfte Design  

 

Resultat 

Förefattare: 
Isenring E, Capra S & 
Bauer J. 
 
Titel: 
Patient satisfaction is 
rated higher by 
radiation oncology 
outpatients receiving 
nutrition intervention 
compared with usual 
care. 
 
Tidskrift: 
The British Dietist 
Association (2004) 
Vol. 17  
pp. 145-152. 
 
Land: 
Australien. 

Att undersöka om 
patienten upplever en 
större belåtenhet med 
möjligheten att få 
kostråd och högenergi 
kosttillskott av en och 
samma dietist under en 
12 veckors period 
jämfört med 
konventionell cancer 
vård. 

Kvasiexperimentell, komparativ, 
explorativ design. 
Datainsamling: Strukturerad.  
Analysmetod: Statistiska beräkningar 
av skillnader mellan grupperna och/eller 
variabler. 
Urval:  Slumpmässigt. 
Population: 60 deltagare, fördelade på 
två grupper, interventions gruppen 29 
deltagare och kontrollgrupp 31 
deltagare. 
Ålder:  61.9 ± 14 år. 
Kön:  51 män och 9 kvinnor. 
Inklusion:  Patienter med cancer över 18 
år och som påbörjat strålbehandling i 
omfattning om minst 20 gånger. 
Interntbortfall:  7 deltagare 4 deltagare 
i interventionsgruppen 3 deltagare i 
kontrollgruppen p.g.a. ofullständigt 
ifylld data. 

Resultatet visar att de patienter som fick 
individuella kostråd och nutritionsstöd kände 
större belåtenhet, än de patienter som bara fick 
konventionell vård. Detta visar att dessa 
patienter uppfattade nutritionen som något som 
är av större betydelse för hälsan, än de patienter 
som fick vanlig vård. Detta kan leda till att 
patienternas följsamhet av de 
nutritionsordinationer de får ökar. Det framkom 
i studien att det var skillnad mellan 
nutritionsstöd som gavs av personal med olika 
kvalifikationer. Detta är viktiga fynd för att 
kunna garantera patientfokuserat nutritionsstöd  
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift 
År  
Land   

Syfte Design  

    

Resultat 

Författare: 
Larsson M, 
Hedelin B & 
Ahltin E.  
 
Titel: 
Lived 
experiences of 
eating problems 
for patients with 
head and neck 
cancer during 
radiotherapy. 
 
Tidskrift:  
Journal of 
Clinical Nursing 
(2003) 
Vol. 12 
pp. 562-570. 
 
Land: 
Sverige. 

Att skaffa sig en 
djupare förståelse 
för huvud och 
nackcancer 
patienters 
upplevelse av 
ätproblem. 
Konsekvenserna av 
dem i det dagliga 
livet och 
copingstrategier 
relaterade till 
problemen, under 
sin strålnings- 
behandling. 

Deskriptiv, fenomenologisk 
design. 
Datainsamlings metod:  
Ostrukturerad 
Intervjuer med öppna frågor 
Analys metod:   
Enligt metod litteratur om 
fenomenologisk metod 
Population: 8 deltagare. 
Ålder: män 43-74 år, kvinnor 52-
66 år. 
Kön:  sex män och två kvinnor.  
Inklusion:  Patienter med huvud 
och nackcancer under pågående 
strålbehandling som förväntades få 
ätproblem p.g.a. biverkningar från 
strålbehandlingen. 
Externt bortfall:  3 deltagare 11 
patienter tillfrågades 8 accepterade 
att delta. 

Resultatet av djupintervjuerna tematiserades i 3 huvudgrupper 
och flera subgrupper. 1. Upplevelsen av ätproblem. 
Behandlingen påverkade ätförmågan bl.a. genom att det blev 
svårt att äta och dricka p.g.a. muntorrhet, svullnad, illamående, 
smärta och smakförändringar. 2. Konsekvenser för det dagliga 
livet. Mat är inte bara mat. Patientens oförmåga att äta, dålig 
andedräkt, dålig smak i mun gav skamkänslor, det påverkade 
det sociala livet och patienten blev socialt isolerad. Patienterna 
upplevde en enorm trötthet, all energi gick åt att gå på 
behandling, försöka äta och göra munvård. Lukten och synen 
av mat gav illamående och det fick patienten att undvika mat 
situationer. 3. Att hantera sin situation. När behandlingens 
bieffekter blev svårare gick hela livet ut på att bara försöka 
överleva. Patienterna kastades mellan hopp om att bli frisk och 
förtvivlan över alla problem. När ätproblemen blev allt svårare 
kom osäkerheten om behandlingen varit lyckad. Förnekelse är 
ett annat sätt att hantera sin situation. Inre styrka, vissheten om 
att man måste äta för att överleva fick patienterna att trots alla 
problem ändå orka försöka äta, för att känna hopp och 
meningen med livet. Styrka utifrån, kommer genom hjälp och 
stöd från familj, vänner och vårdpersonal. En viktig 
omvårdnadsåtgärd är att informera patienten och de närstående 
på ett sanningsenligt sätt, om vilka effekter och bieffekter 
behandlingen har och vilka konsekvenser de får för det dagliga 
livet. Viktig är även att det blir en kontinuitet så att samma 
personal sköter samma patienter så långt det går, det ger 
patienterna en större trygghet. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år mm. 
Land   

Syfte Design  

    

Resultat 

Författare: 
Lundholm K, 
Daneryd P, 
Bosaeus I, Körner 
U & Lindholm E. 
 
Titel: 
Palliative 
nutritional 
intervention in 
addition to 
cyclooxygenase 
and erythropoietin 
treatment for 
patients with 
malignant disease: 
effects on survival 
metabolism and 
function. 
 
Tidskrift: 
American Cancer 
Society (2004) 
Vol.100 
pp.1967-77  
 
Land: 
Sverige 

Att utvärdera vinsterna 
med specifika och 
allmänna omvårdnads- 
åtgärder inom 
nutritionsområdet, för 
patienter i öppenvård 
med långt framskriden 
cancer, som upplever 
vikt minskning, vilka 
redan innefattas av 
omvårdnadsåtgärder 
mot blodbrist och 
systemisk 
inflammation. 

Kvasiexperimentell, komparativ design. 
Datainsamling: Strukturerad. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av 
skillnader mellan grupperna. 
Urval:  Slumpmässigt.  
Population: 309 deltagare 139 deltagare i 
interventions gruppen och 170 deltagare i 
kontrollgruppen. 
Inklusion: Patienter med viktminskning med 3-5 
% på 3 månader som beror på en cancersjukdom, 
där ingen effektiv behandling finns, som inte 
genomgått någon tumör behandling på tre 
månader innan studiens början, med en 
överlevnads prognos på mer än 6 månader.  
Exklusion: Patienter med metastaser i hjärnan, 
med nedsatt njurfunktion med ett kreatinin värde 
>200 µmmol/L, med förhöjd kroppstemperatur 
> 37, 8ºC och med gallblåseinflammation med ett 
bilirubin värde över normalvärdet och en 
överlevnad under 6 månader. 
Ålder:  68 ± 1 år i båda grupperna. 
Kön: 71 män och 66 kvinnor i 
interventionsgruppen, 89 män och 80 kvinnor i 
kontrollgruppen. 
Internt bortfall: 2 deltagare ur 
interventionsgruppen och 1 deltagare ur 
kontrollgruppen  

Resultatet bygger på en jämförelse av två 
grupper med svårt sjuka patienter med 
cancer. Båda grupperna fick kostråd av en 
dietist. Resultatet visar att de patienter som 
fick näringstillskott, hade ett ökat oralt 
matintag, längre överlevnad, ökad 
muskelfunktion och förbättrad 
nutritionsstatus. Resultatet visar även att 
modern palliativ omvårdnad bör bygga på 
flera olika interventioner, såsom olika 
medicinska behandlingar tillsammans med 
nutritionsstöd och kostråd av dietist.   
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift 
År 
Land   

Syfte Design  

 

Resultat 

Författare: 
Ravasco P,Monteiro-Grillo I,  
Marques Vidal P & Camilo 
M E. 
 
Titel: 
Cancer: disease and nutrition 
are key determinants of 
patients` quality of life. 
 
Tidskrift: 
Support Care Cancer (2004).   
Vol. 12. 
pp. 246-252.  
 
Land: 
Portugal.  

1. Att värdera 
livskvalitet, 
nutritionsstatus och 
näringsintag med 
tanke på det aktuella 
sjukdomsstadiet och 
de terapeutiska 
åtgärderna  
2. Att fastställa 
potentiella inbördes 
(ömsesidigt) 
förhållanden  
3. Att kvantifiera 
hur respektive 
variabels bidrag, 
cancer, nutrition och 
behandling påverkar 
patientens 
livskvalité. 

Korrelations design. 
Datainsamlings metod:  
Strukturerad. 
Analys metod:  
Beräkning av statistisk korrelation.  
Urval: Konsekutivt, icke slumpmässigt.  
Population: 271 deltagare. 
Ålder:  54 ± 12 år 
Kön:  173 män och 98 kvinnor 
Inklusion: Alla patienter med cancerdiagnos 
som är remitterade till strålnings avdelningen. 
Exklusion: Remitterade patienter med andra 
kroniska sjukdomar.  
Bortfall : 0 eller ej angivet  
 
 
 
 

Resultatet visar klart att livskvalitén 
hos patienter med cancer är  
beroende av multivariabler, som är 
klart influerade av sjukdoms stadie, 
den terapeutiska behandlingen och 
olika nutritions variabler såsom t.ex. 
protein, energiintag och viktförlust. 
Studien visar att ett påfallande 
bristfälligt näringsintag finns hos 
patienter med långt framskriden 
cancer. Näringsintaget blir sämre i 
takt med sjukdomens progress. I 
studien framkommer objektiva 
belägg för att cancer, bristfälligt 
kostintag, reducerat näringsintag och 
den terapeutiska behandlingen, är 
bestämmande faktorer för patientens 
livskvalité. 
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Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift 
år 
Land   

Syfte Design  

    

Resultat 

Författare: 
Ravasco P, Monteiro-
Grillo I, Marques P M 
& Camilo M E. 
 
Titel: 
Dietary counseling 
improves patient 
outcomes:  
a prospective, 
randomized, controlled 
trial in colorectal 
cancer patients 
undergoing 
radiotherapy. 
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Oncology (2005) 
Vol. 23 (7)  
pp.1431-38. 
 
Land: 
Portugal. 

1. Att Undersöka 
om undervisning, 
information, 
kostråd och 
kommersiella 
kosttillskott till 
patienter under 
strålbehandlig 
påverkade 
patientens vanliga 
ätande 
2. Vilken effekt 
närings intag har på 
förutbestämda 
parametrar som 
nutritionsstatus, 
dödlighet och 
livskvalité hos 
patienter med 
colorektal cancer 
under och efter tre 
månaders 
strålbehandling. 
 

Kvasiexperimentell, komparativ design.  
Datainsamlingsmetod: Strukturerad.  
Analys metod: Statistiska beräkningar av skillnader 
mellan grupperna. 
Urval: Slumpmässigt. 
Population: 111 deltagare jämt, slumpmässigt 
fördelade på tre grupper.  
G1 = 37 deltagare.  
G2 = 37 deltagare.  
G3 = 37 deltagare.  
Inklusion:  Patienter med colorektal cancer som var 
remitterade till strålbehandling, som inte led av 
njursjukdom och/eller diabetes. 
Exklusion: Patienter med colorektal cancer, 
njursjukdom, diabetes och som inte var remitterade 
till strålbehandling. 
Ålder:  32-88 år. 
Kön: 66 män och 45 kvinnor.  
Bortfall: 0 eller ej angivet 
 

Resultatet visar att det mest effektiva 
sättet att förbättra näringsintaget för 
patienter med cancer, är en 
samverkande, individualiserad 
nutritionsomvårdnad 
Vidare visar resultatet att 
sjukdomsrelaterad malnutrition hänger 
ihop med reducerat näringsintag. 
Studien visade att strålbehandlingens 
giftiga biverkningar var allvarligare 
och mer förekommande hos de 
patienter som bara fick vanlig kost per 
os. Resultatet pekar på att ett bra 
samarbete mellan olika 
personalkategorier är viktigt för att 
förhindra cancerkakexi, anorexi, och 
förbättra nutritionsstatus, livskvalité 
samt en bättre prognos för patienter 
med cancer. Tidiga 
omvårdnadsåtgärder och nära 
samarbete är nyckeln till ett lyckat 
resultat. 
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Författare  
Artikelns titel  
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Resultat 

Författare: 
Segura A, Pardo J, Jara 
C, Zugazabeitia L, 
Caruella J, De Las Penas 
R, Garcia-Cabrera E, 
Luz Azuara M, Casado J 
& Gomes-Candela C. 
 
Titel: 
An epidemiological 
evaluation of the 
prevalence of 
malnutrition in spanish 
patients with locally 
advanced or metastatic 
cancer. 
 
 
Tidskrift: 
Clinical Nutrition (2005)  
Vol. 24.  
pp. 801 -814. 
 
Land: 
Spanien. 

Att undersöka 
förekomsten av 
malnutrition hos 
spanska 
patienter med 
avancerad lokal 
eller 
metastaserande 
cancer och för 
att få en 
skattning av det 
terapeutiska 
fokus.  

Deskriptiv, icke experimentell design. 
Datainsamlings metod: Strukturerad.  
Analys metod: Beskrivande statistik. 
Urval:  Icke slumpmässigt. 
Population: 781 Deltagare.  
Ålder: 19-92 år medelåldern låg på 60-
69 år. 
Kön:  490 män och 268 kvinnor. 
Inklusion:  Patienter över 18 år med 
cancer tumörer både primär tumörer och 
metastaser i avancerat stadium. Både i 
öppen och i sluten vård. Som kunde 
kommunicera själva och klara att fylla i 
frågeformulär. 
Exklusion: Patienter under 18 år och 
med andra sjukdomar som ger kakexi 
som t.ex. AIDS och de patienter som 
inte kunde kommunicera själva och var 
tvungna att få hjälp med 
frågeformulären. 
Internt bortfall: 23 deltagare ej 
angiven orsak 

Resultatet visar att en utvärdering av nutritionsstatus, 
är en viktig del i att upptäcka om patienter ligger i 
riskzonen för, eller redan har, utvecklat malnutrition. 
Att så tidigt som möjligt identifiera malnutrition är 
viktigt för att nutritionsbehandlingen ska kunna bli ett 
redskap i omvårdnaden. Detta för att ge en bättre 
effekt och förutsättning för en bra cancerbehandling 
samt för att förbättra patientens livskvalité. En 
detaljerad anamnes rörande patientens tidigare 
medicinska historia, aktuell medicinering, 
näringsintag, fysiologisk undersökning, mätningar 
med vedertagna instrument och blodprover måste 
vägas in och tas hänsyn till, för att kunna utvärdera en 
patients nutritionsstatus. Det finns en mängd olika sätt 
att utvärdera nutritionsstatus, i studien användes 
(SGA) Subjektiv Global assessment (PG- SGA) 
Scored Patient generated SGA och Mini Nutritional 
Assessment (MNA). En synvinkel som kom fram är 
att det finns en möjlighet att man underskattar 
utbredningen av malnutrition hos patienter med 
cancer. Ett stort antal patienter i studien visade sig 
behöva utbildning, information, kost råd och/eller 
medicin för att kunna kontrollera symtomen. Det står 
klart att ätandet ansågs vara mycket viktigt hos de 
flesta patienter, dels för att kunna bibehålla ett 
tillräckligt gott allmäntillstånd och dels för att 
maximera fördelarna, av den planerade onkologiska 
behandlingen. 
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Wahlin Y B, 
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Titel: 
Altered food 
intake and taste 
perception in 
children with 
cancer after 
start of 
chemotherapy: 
perspectives of 
children, 
parents and 
nurses. 
Tidskrift: 
Support Care 
Cancer (2006) 
Vol.14. 
pp. 369-78. 
Land: 
Sverige. 

1. Att få en bättre 
förståelse för vilka 
orsaker som är 
kopplade till 
ätproblem hos barn 
under kemoterapi 
behandling.  
2. Vilka psykiska 
och fysiska 
aspekter som bidrar 
till ätproblem och 
förändrad 
smakupplevelse.  
3. Att undersöka 
föräldrarnas och 
personalens åsikt 
om vad som 
orsakar problemen 
4. Att utforska 
förändrad 
smakupplevelse 
genom smak test 
och nutritions status 
genom mätning av 
vikt, längd 
utvecklig upp till 
tre månader efter 
behandling. 

Deskriptiv, explorativ design. 
Datainsamling: Ostrukturerade, öppna frågor 
och semistrukturerade, strukturerade frågor.  
Analys metod: Statistisk beräkning 
hypotesprövning, innehållsanalys. 
Urval: Strategiskt. 
Population: 22 barn, föräldrar och 23 
sköterskor. 
Smaktest: 10 cancersjuka barn under 
kemoterapibehandling och 10 friska barn 
samma ålder och kön. 
Inklusion:  Barn med cancer under 
kemoterapibehandling, ≥ 2 år vid 
diagnosticeringen, påbörjat sin första 
behandling mellan sept. 2002 - juni 2004 och 
deras föräldrar samt personalen på barncancer 
avdelningen på  
Umeå sjukhus. 
Ålder: 2-17 år. 
Kön:  16 pojkar och 6 flickor, 17 mammor och 
12 pappor, 2 manliga sköterskor och 15 
kvinnliga. 
Externt bortfall:  5 barn. 27 barn och deras 
föräldrar tillfrågades och 5 barn och deras 
föräldrar tackade nej.  

Resultatet visar att enbart servera smaklig mat i 
sjukhusmiljö, är inte tillräckligt för att förbättra 
näringsintaget för många barn med cancer. 
Anledningen till det är att de även upplever 
förändrade smakupplevelser. Illamående var en 
stark orsak till barnens ätproblem. 
Omvårdnadsåtgärder för att förebygga illamående 
är en viktig del i omvårdnaden av barn med cancer, 
därför att illamåendet lätt kan förknippas med en 
viss sorts mat och på så sätt leda till en inlärd mat 
aversion. Studien visade att nödvändigt närings och 
energibehov är svårt att tillgodose, genom enbart 
ätande under pågående kemoterapibehandling. En 
viktig omvårdnadsåtgärd är noggrann skattning av 
nutritionsstatus, där man tar hänsyn till om det 
tidigare förekommit ett minskat eller ovanligt 
matintag. En annan omvårdnadsåtgärd är att stödja 
föräldrarna i att försöka hantera situationen med ett 
matvägrande barn, genom att tidigt informera om 
vanliga problem som stör ätandet. Barnets egna 
önskningar om mat och aversioner bör vägas in och 
kombineras med oral, enteral och parenteral 
nutrition. Kryddstark mat kan ges för att dölja 
fantomsmak. Odörer ska elimineras p.g.a. att de 
påverkar aptiten negativt. Framförallt förebygga 
och åtgärda näringsbrist för att minimera viktförlust 
för att optimera behandlings resultatet. 



 
 
 
 
 


