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Abstract 
Bakgrund: Personer som får en cancerdiagnos kan uttrycka en känsla av 
förlust av mening i livet samt uppleva stress som ett allvarligt problem. Kabat-
Zinn grundade MBSR-programmet som bygger på att använda tekniker inom 
mindfulness som behandling. Programmet kan användas inom hälso- och 
sjukvård, vid behandling av cancer. 
Syfte: Syftet är att beskriva mindfulnessbaserad stressreduktion vid aktiv 
behandling av cancer. 
Metod: En litteraturstudie med beskrivande design. Artikelsökningen 
genomfördes på databaser som innehöll artiklar med potential att besvara 
syftet, Medline och CINAHL. Resultatet i de tio slutgiltiga artiklarna 
sammanställdes och ordnades i subkategorier, för att beskriva det aktuella 
kunskapsläget inom området. 
Resultat: Resultatet visade att det fanns ett samband mellan deltagande och tid 
som lades ned på meditation och reducerad stress. Deltagarna blev mer 
medvetna om nuet och bättre på att inte döma inre upplevelser, vilket också 
innebar att stressen reducerades. Ett större lugn, minskad oro och ångest, bättre 
sömnkvalitet, ökat emotionellt välmående, ökad energi- och aktivitetsnivå var 
andra huvudsakliga förbättringar hos deltagarna efter avslutat program. I ett 
fåtal studier upplevde deltagare fysiska svårigheter vid genomförande av 
programmet. 
Slutsats: MBSR-programmet minskade faktorer relaterade till stress, både för 
kvinnor och män i olika åldrar, med olika cancerdiagnoser och 
sjukdomsstadier, vid aktiv behandling av cancer. Författarna anser att 
ytterligare forskning är nödvändig för att kunna dra slutsatser om MBSR-
programmet har effekt över tid och om programmet är fördelaktigt för andra 
patientgrupper. 
 
Nyckelord: Cancer, hälsofrämjande, MBSR, mindfulness, stress 
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Inledning 
Antalet diagnostiserade fall av cancer har ökat under de senaste åren. Enligt 
Birnie, Garland & Carlson (2010) beskrivs patienter med cancer vara i en 
sårbar och stressad situation som kan vara mycket psykiskt påfrestande. Det 
finns ett ständigt behov av utveckling men också av komplementära metoder 
som kan komplettera traditionella mediciner och hindra en ökning av känslor 
av nedstämdhet och depression hos patienter. 
   Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte 
endast frånvaro av sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 2014). 
Utgångspunkten vid hälsofrämjande arbete är att personer ska kunna uppleva 
en känsla av hälsa och välbefinnande oavsett eventuell ohälsa eller sjukdom 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska (2005) ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde att 
ta tillvara det friska hos patienter och genom identifiering och lyhördhet aktivt 
jobba för att förebygga hälsorisker.  
   Mindfulnessbaserad stressreduktion är en metod som bygger på att använda 
mindfulness som behandling vid bland annat stress, smärtproblematik och 
kroniska sjukdomar (Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn, 2007). Eftersom 
sjuksköterskan ska ha förmågan att kritiskt reflektera över befintliga rutiner 
och metoder kan det vara av värde att närmare beskriva användning av 
komplementär medicin och införande av nya metoder (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Bakgrund 
Cancer 
Antalet diagnostiserade fall av cancer har ökat nationellt under de senaste åren. 
Under året 2013 fick 57 830 personer en cancerdiagnos, varav 47 963 personer 
fick en cancerdiagnos för första gången. Prevalensen av cancer är jämt fördelat 
mellan könen, kvinnor står för 49% av fallen. Den vanligast förekommande 
cancerformen hos kvinnor är bröstcancer medan prostatacancer dominerar 
bland män. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen hos båda könen och 
är den form av cancer som ökar mest (Socialstyrelsen, 2014).  Enligt Birnie, 
Garland & Carlson (2010) beskrivs patienter med cancer vara i en sårbar och 
stressad situation som kan vara mycket psykiskt påfrestande. 
   Cancer orsakas av att cellerna har förlorat den normala tillväxtkontrollen och 
delar sig okontrollerat, i ett eller flera av kroppens organ (Sand et al., 2007). 
Den onaturliga tillväxten hos en cancercell beror på mutation eller onormal 
aktivering av de generna i cellen som kontrollerar tillväxt och delning (Hall, 
2010). När tillväxtregleringen rubbas bildas en anhopning  av celler som blir 
allt större med tiden, en så kallad tumör (Sand et al., 2007). 
   En tumör kan vara benign, vilket innebär att celldelningen sker långsamt och 
cellerna saknar förmåga att tränga in i omgivande vävnad. Vid cancer är 
tumören malign, vilket innebär att cellerna delar sig snabbt och ohämmat. 
Tumören har förmåga att infiltrera omgivande vävnader och kan växa in i blod- 
och lymfkärl samt i kroppens hålrum. Via blod och lymfa kan cancercellerna 
sedan sprida sig till andra delar av kroppen där det bildas dottertumörer, så 
kallade metastaser (Alberts et al., 2014). Abnorma celler som riskerar att 
utveckla maligna tumörer upptäcks och förstörs normalt av kroppens eget 
immunförsvar men i takt med att kroppen åldras försvagas även kroppens eget 
försvar och därmed ökar risken att drabbas av en cancerdiagnos (Hall, 2010). 
Molassiotis, Wilson, Brunton och Chandler (2010) beskriver att cancer kan 
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angripa olika delar av kroppen och att biverkningar yttrar sig på olika sätt, 
beroende på var cancern sitter. Vanligt förekommande biverkningar vid cancer 
är heshet, hosta andfåddhet, rygg- och buksmärta, förändrad avföring, 
illamående och kräkning, viktminskning, trötthet, klåda, nattsvettningar, 
talsvårigheter och hallucinationer (ibid). De tre vanligaste behandlingarna vid 
cancer är kirurgi, radioaktiv strålning och cellgiftsbehandling (Sand et al., 
2007). 
   Van der Spek, Vos, van Uden-Kraan, Breitbart, Tollenaar, Cuijpers, och 
Verdonck-de Leeuw (2013) beskriver att personer som får en cancerdiagnos 
kan uttrycka en känsla av förlust av mening i livet, vilket till största del hänger 
ihop med kroppslig funktionsnedsättning, förändrade relationer och förlust av 
möjlighet att delta i och ägna sig åt tidigare meningsfulla aktiviteter.  
 
Hälsofrämjande omvårdnad 
God hälsa i hela befolkningen är ett mål för hälso- och sjukvården. Viktiga 
utgångspunkter för att skapa kvalitet i vården är kunskap om bästa diagnostik 
och behandling kombinerat med vetskap om vad som är viktigt för patienter 
(Elg & Olsson, 2013). 
   Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är det 
sjuksköterskans uppgift att ta tillvara det friska hos patienter, med samtidig 
identifiering av och aktivt förebyggande av hälsorisker. Sjuksköterskan ska 
också ha förmåga att identifiera och bedöma patientens resurser och 
egenvårdsförmåga, motivera till förändrade levnadsvanor, motverka 
komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling samt förebygga 
smitta och smittspridning. Undervisning och stöd ska ges till patient och 
närstående, individuellt eller i grupp, för att främja hälsa och undvika 
utveckling av ohälsa (Socialstyrelsen, 2005) 
   När sjuksköterskan bedömer patientens egenvårdsförmåga är det viktigt att 
utgå ifrån patientens förkunskap, för att förmedla det som kan bidra till att 
patienten förstår sin kropp, sina symtom och sin sjukdom (Eldh, 2009). 
Egenvård kan vid behandling av cancer vara en betydelsefull del av behandling 
och kräver en betydande delaktighet från patienten (Strömberg, 2009). En god 
egenvård kan leda till att patienten får en ökad känsla av kontroll över sin 
situation (Skärsäter, 2009).  
   Med ett salutogent förhållningssätt läggs stor vikt vid patientens resurser, det 
vill säga faktorer som bidrar till hälsa, för att på så sätt fokusera på det som 
upplevs fungera väl. Att uppleva att livet har en mening har stor betydelse för 
förmågan att hantera olika situationer. Känslan av sammanhang (KASAM) 
innefattar tre delbegrepp: begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 
Begriplighet syftar på i vilken utsträckning stimuli upplevs som gripbara och 
förnuftiga och att information är tydlig, förutsägbar, strukturerad och 
sammanhängande, oavsett om informationen är önskvärd eller inte. 
Hanterbarhet syftar till de resurser en individ upplever sig ha till förfogande. 
En hög känsla av hanterbarhet bidrar till att inte brytas ner av omständigheterna 
och tycka att livet behandlar en orättvist. Meningsfullhet innefattar delar i livet 
som engagerar, är betydelsefulla och värda både känslomässig och kognitiv 
investering. Att en del blir sjuka av stora påfrestningar, medan andra förblir 
friska trots lika stora, eller ännu större påfrestningar kan till viss del förklaras 
med människors olika förutsättningar för motståndskraft. Människors olika arv 
och tidigare miljö styr också hur utsatta situationer hanteras (Antonovsky, 
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2005). Antonovsky beskriver att det finns stressorer, påfrestningar som 
framkallar stress, överallt. Enligt författaren beskrivs de inte alltid vara 
patologiska sådana som måste bekämpas, utan kan i många fall vara 
hälsofrämjande och tas tillvara på (ibid). 
   Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla 
att känna hälsa och välbefinnande, oavsett eventuell ohälsa eller sjukdom. 
Istället för att fokusera på problem och diagnoser ska omvårdnad utgå från ett 
förhållningssätt som består av jämlikhet, delaktighet och dialog, patient och 
vårdgivare emellan. För att säkra kvaliteten på hälsofrämjande omvårdnad 
krävs det att effekter av strategier utvärderas i dagliga arbetet. (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010).  
   I sjuksköterskans arbete är en holistisk grundtanke viktig, där kropp och själ 
ses som en helhet. Grundtanken skapar ett behov av utveckling av nya 
komplementära metoder som kan komplettera traditionella mediciner och 
underlätta livet för patienter (Bergh, 2009). Ur ett hälsofrämjande perspektiv är 
det faktorer som ökad kunskap, förändrade värderingar, attityder, upplevelse av 
egenmakt och meningsfullhet som kan vara viktiga att uppmärksamma, istället 
för enbart objektivt mätbara indikatorer. Trots att hälsofrämjande vård är en 
stor del av sjuksköterskans dagliga arbete är kunskapsläget om insatser och 
utvärdering om dess effekter oklar. Att hälsofrämjande vård utvärderas är både 
professionens och den enskilda sjuksköterskans ansvar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010).  
 
Stress 
Sedan mitten av 1990-talet har andelen människor med stressymptom ökat och 
det psykiska välbefinnandet beskrivs som försämrat. Psykisk ohälsa är en av de 
vanligaste diagnoserna vid nybeviljad sjukersättning och sjukfrånvarons 
utveckling följer utvecklingen av stressymptom i befolkningen (

kerstedt, 2009). 
   En definition på stress är enligt Skärsäter (2010) det sätt människokroppen 
reagerar vid krav, hot, utmaningar eller belastning. Lundberg & Wentz (2004) 
beskriver att det är den egna uppfattningen av en situation och det allmänna 
hälsotillståndet som avgör på vilket sätt och i vilken utsträckning stress 
påverkar individen. Det allmänna hälsotillståndet bestäms av genetiska 
faktorer, tidigare erfarenheter, utbildning, beteende och livsstil. Kroppens 
stressystem är anpassat för att möta plötsliga, kortvariga fysiska hot, men enligt 
Skärsäter (2010) utsätts individen idag i allt högre grad för psykisk och 
psykosocial stress som kan vara långvarig. Lundberg & Wentz (2004) beskiver 
att allt fler människor upplever stress som ett allvarligt problem, något som kan 
bero på en allt för belastande arbetssituation, brist på stimulans, frånvaro av 
meningsfull sysselsättning, maktlöshet eller utsatthet. Långvarig stress kan leda 
till kronisk trötthet, försämrad prestationsförmåga, nedstämdhet, brist på 
arbetsmotivation, minnesstörningar, olust, sömnproblematik, domningar och 
diffusa muskelsmärtor. Symtomen kan så småningom utvecklas till depression, 
posttraumatiska stresstillstånd, kronisk smärta, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar (Danielson et al., 2009).  
   Kroppen är beroende av återhämtning och Skärsäter (2010) beskriver god 
sömn och annan regelbunden rekreation som en förutsättning för att kroppen 
ska klara av påfrestningar. 
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Mindfulness 
Mindfulness är ett begrepp med ursprung i buddhismens mångtusenåriga 
traditioner och beskrivs vara en uppmärksam närvaro som betyder att vara mer 
grundlig i sin uppmärksamhet. Williams m.fl. (2007) beskriver hur individen 
genom att göra saker långsammare och fokusera på varje sinnesförnimmelse, 
kan upptäcka saker de aldrig tidigare funderat på. 
   Williams m.fl. (2007) definierar mindfulness som "den förmåga eller 
medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att 
värdera, observera saker och ting som de är i stunden, här och nu" (s.60). Att 
vara uppmärksam i nuet innebär att vänta med sina närmsta planer och tankar, 
för att istället ta in det som händer just nu. Att gå från att göra till att vara 
innebär att göra sig förmögen att ta in information om erfarenheter och 
upplevelser, innan handling. Mindfulness beskrivs också som att närma sig 
situationer med öppenhet, trots obehagliga känslor, för att ta in situationer som 
de är. När människan befinner sig i ett tillstånd av medveten närvaro upplevs 
varje livsögonblick till fullo, utan att tänka på annat. Mindfulness kan reducera 
ältande och hindra en ökning av känslor av nedstämdhet och depression. 
   Williams m.fl. (2007) beskriver att autopiloten kan styra mycket av 
individers tid och liv och bör medvetet kopplas bort, för att undvika negativa 
tankar om det förflutna och framtiden. Det innebär inte att det är förbjudet att 
tänka på det som har varit eller planering av framtiden, men när det sker ska 
det vara ett medvetet beslut. Det kan vara viktigt att förstå att tankar inte är 
bokstavlig verklighet, utan övergående mentala händelser. Genom att tillåta sig 
uppleva omvärlden med kropp och sinne, istället för omedvetna tankebanor 
och tolkningsmallar, kan det vara lättare att stå i närmare kontakt med livet. 
 
Mindfulnessbaserad Stressreduktion 
År 1979 grundade Jon Kabat-Zinn metoden Mindfulnessbaserad 
stressreduktion (MBSR). Programmet bygger på att använda mindfulness som 
behandling vid bland annat stress, smärtproblematik och kroniska sjukdomar 
och metoden beskrivs idag vara väl spridd globalt då den under åren anpassats 
för att passa in i den moderna hälso- och sjukvården (Williams et al., 2007). 
Kabat-Zinn har bidragit till en växande rörelse av mindfulness inom bland 
annat skolor, sjukhus, fängelser och primärvård och MBSR används idag också 
vid behandling av cancer (Birnie, Garland, & Carlson, 2010). Metoden bygger 
på ett åtta veckor långt program där deltagarna träffas en gång i veckan och 
tränar tekniker inom mindfulness, vilket inkluderar andningsteknik, medveten 
yoga och meditation (Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker, Dietrick & Shapiro, 
2005).  
 
Problemformulering 
Andelen personer med stressymptom har ökat och allt fler människor upplever 
stress som ett allvarligt problem. Patienter med cancer kan befinna sig i en 
sårbar och stressad situation, där livet känns skört och upplevs sakna mening. 
En viktig del av sjuksköterskans arbete handlar om att främja hälsa och arbeta 
hälsofrämjande, vilket kan innebära såväl farmakologisk som icke-
farmakologisk behandling. Genom att använda kunskap om hälsofrämjande 
omvårdnad och komplementära behandlingar kan sjuksköterskan bidra till 
större tillfredställelse och en högre hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med 
cancer. Fördelarna med att arbeta hälsofrämjande belyses i allt fler studier och 
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därför är det av stor betydelse att studera om MBSR kan vara betydelsefullt 
och till fördel för patienten. 
 
Syfte 
Syftet är att beskriva användning av mindfulnessbaserad stressreduktion vid 
aktiv behandling av cancer. 
 
Frågeställningar 
Hur genomförs och beskrivs MBSR-programmet för patienter med cancer 
under aktiv behandling? 
Vilken betydelse för stressrelaterade symtom  har MBSR-programmet för 
patienter med cancer under aktiv behandling? 
 
Metod 
Design 
En litteraturstudie med beskrivande design, genomfördes som en strukturerad 
sökning. Att göra en litteraturstudie innebär att tidigare forskning bearbetas, 
analyseras och sammanställs (Forsberg & Wengström, 2013). 
  
Sökstrategi 
För att få en överblick av det aktuella kunskapsläget genomfördes en första 
sökning i fritext på databasen Medline. Ur syftet valdes "Neoplasms" och 
"mindfulness based stress reduction" som bärande ord i sökningen.  
   Sökningarna genomfördes sedan i databaserna CINAHL och Medline 
eftersom de är inriktade inom ämnena omvårdnad och medicin. Sökord 
identifierades ur syftet och översattes genom att använda Swemed+. Av de 
rekommenderade synonymerna användes inga i sökningen.  
   I CINAHL användes CINAHL Headings, för att finna ämnesord. De 
rekommenderade ämnesorden som angavs var de ord som Swemed+ redan 
föreslagit som alternativ. "Mindfulnessbased stress reduction" fanns inte som 
ämnesord, utan användes istället som nyckelord i fritextsökning. I Medline 
användes Mesh-termer, där resultatet var detsamma. Booleska operatorer 
användes för att kombinera sökorden. I CINAHL och Medline gjordes en 
sökning på "mindfulnessbased stress reduction" "OR" (MH "Mindfulness") 
som kombinerades med "AND" (MH "Neoplasms") "OR" neoplasms. 
Begränsningarna som användes var "Publication date: 2005-2014", "Peer 
reviewed", "English language" och "all adult". Sökningen resulterade i 27 
artiklar i Cinahl och 40 i Medline (Bilaga 3). 
   För att möjligen inkludera fler studier gjordes en fritextsökning i CINAHL 
och en manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2013). Fritextsökningen 
resulterade inte i ytterligare artiklar. Den kompletterande manuella sökningen 
gjordes genom att läsa igenom referenslistor i de inkluderade studierna, vilket 
resulterade i en artikel. 
 
Urval 
Valda inklusionskriterier var att artiklarna skulle beskriva MBSR vid aktiv 
behandling av cancer.  
   Exklusionskriterierna var pilotstudier, metaanalyser, reviewartiklar, artiklar 
med medicinsk inriktning och studier om patienter i palliativt skede av cancer. 
Studier om patienter som avslutat behandling, som enbart medicinerades för 
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biverkningar eller som fick förebyggande behandling vid risk för återfall 
exkluderades också. 
   Ett strukturerat urval i tre steg utfördes. I urval 1 lästes samtliga titlar, i urval 
2 lästes samtliga abstracts och i urval 3 lästes artiklarna i fulltext, där artiklarna 
som bedömdes besvara syftet slutligen valdes, vilket resulterade i totalt tio 
studier. Ulrichweb användes för att säkerställa att artiklarna var granskade, 
"refereed", för att höja den vetenskapliga kvaliteten. 
 
Värdering 
De nio artiklarna granskades för att säkerställa kvaliteten och bedöma styrkor 
och svagheter. Beroende på om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ och 
vilken studiedesign författarna hade valt granskades olika faktorer (Forsberg & 
Wengström, 2013). 
   Genom att läsa igenom artiklarna upprepade gånger och diskutera innehållet 
kunde författarna bedöma studiernas kvalitet. Metoden granskades för att 
bedöma relevansen kopplat till litteraturstudiens syfte. Datainsamlingsmetoden 
och dataanalysen granskades för att fastställa trovärdigheten och slutligen 
värderades undersökningsgruppens lämplighet i förhållande till studiens syfte. I 
studier med kvantitativ metod bedömdes styrkor vara randomisering, 
uppföljning, att mätinstrumenten hade hög reliabilitet och validitet, stort urval, 
väl framförda resultat och redovisade brister och svagheter. Svagheter 
bedömdes vara stora bortfall, avsaknad av rubriker som ska ingå och ingen 
kontrollgrupp. I de studier med kvalitativ metod bedömdes styrkor vara 
uppföljning, heterogent urval, välbeskriven datainsamling och bearbetning, väl 
framförda resultat samt redovisade brister och svagheter. Svagheter i studierna 
bedömdes vara stort bortfall och avsaknad av de rubriker som ska ingå 
(Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Bearbetning och analys 
Resultatet i de tio valda artiklarna lästes upprepade gånger av båda författarna. 
För att få en djupare förståelse av innehållet och undvika feltolkning 
diskuterades sedan artiklarnas innehåll. Artiklarna bearbetades och 
sammanställdes i artikelmatriser. Författarna redovisade samtliga 
syftebesvarande studier och deras resultat (Kjellström, 2012). 
   Som analysmetod användes innehållsanalys där de delar av resultatet som 
svarade på frågeställningen som beskrev betydelsen valdes ut för ytterligare 
bearbetning. Utifrån resultat med liknande innehåll bildades kategorier och 
teman. Ur underkategorierna kunde författarna sedan identifiera kategorier. 
Resultatet kunde sorteras in under kategorier efter att författarna prövat var 
innehållet lämpade sig bäst. Den första frågeställningen, som berör 
programmets form, besvarades genom att sortera och sammanställa 
information om programmet (Forsberg & Wengström, 2013). För att göra delar 
av resultatet mer överskådligt utformades fyra tabeller (Bilaga 1). 

Resultat 
I samtliga av de valda studierna användes MBSR som intervention. Åtta av 
studierna hade kvantitativ metod och i fem av dem möjliggjordes jämförelser 
med en kontrollgrupp. Deltagarna i kontrollgruppen fick ingen behandling. Av 
de två resterande studierna utgjorde en av dem en kvalitativ del i en större 
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RCT-studie och en studie hade en blandad metod med både en kvantitativ och 
kvalitativ metod. 

Programmets form 
I de studier med kvantitativ metod kartlades patienternas upplevda 
hälsotillstånd som utgångspunkt, före interventionens start (Andersen et al., 
2013; Garland et al., 2013; Henderson et al., 2013; Birnie et al., 2009; Witek-
Janusek et al., 2008; Garland et al., 2007; Carlson & Garland, 2005; Speca et 
al., 2000;). Interventionspassen skedde i grupp en gång i veckan, under åtta 
veckor och passen var 90 till 210 minuter långa. Interventionspassen baserades 
på mindfulnessprinciper som definieras som medveten närvaro och icke 
dömande medvetenhet. Genom att delta i gruppdiskussioner, yoga och 
meditation kunde deltagarna få en större medvetenhet om sig själva (Garland et 
al., 2007; Speca et al., 2000). Patienterna fick lära sig de teoretiska grunderna i 
mindfulness, avslappning, sittande och gående meditation samt 
kroppsmedvetenhet. Under träffarna genomfördes övningarna i kombination 
med yoga och avslappningsövningen kroppsskanning (Kvillemo & Bränström, 
2011; Carlson & Garland, 2005; Speca et al., 2000). 
   Deltagarna uppmuntrades att genomföra övningar i hemmet, under 
programmets gång. I början av programmet skickades övningsmaterial med 
deltagarna hem, som de uppmuntrades att använda ofta och regelbundet 
(Andersen et al., 2013; Garland et al., 2013; Henderson et al., 2013; Kvillemo 
& Bränström, 2011; Hoffman et al., 2012; Birnie et al., 2009; Witek-Janusek et 
al., 2008; Garland et al., 2007; Carlson & Garland, 2005; Speca et al., 2000). I 
slutet av programmet ingick även en tre till sex timmar lång stilla och 
återhämtande aktivitet (Andersen et al., 2013; Garland et al., 2013; Birnie et 
al., 2009; Witek-Janusek et al., 2008; Garland et al., 2007; Carlson & Garland, 
2005). I studien av Speca m.fl. (2000) varade interventionen under sju veckor. 
   De övningar som deltagarna fick med sig hem varje vecka var kopplade till 
olika teman och tiden de fick på sig för att fullfölja uppgiften var individuellt 
anpassad efter förmåga (Garland et al., 2007). Hemövningarna involverade 
korttidsmeditation och övningar i att vara medvetet närvarande i nuet under 
vardagliga aktiviteter (Kvillemo & Bränström, 2011). 
   Deltagarna uppmuntrades att dela med sig av och diskutera sina upplevelser 
och svårigheter med gruppdeltagarna, för att möjliggöra stöd från dem 
(Garland et al., 2013; Henderson et al., 2013; Garland et al., 2007; Speca et al., 
2000).  
   I studien av Kvillemo & Bränström (2011) beskrevs det icke-dömande 
tillvägagångssättet, instruktörerna som ledde programmet och gruppen i sig 
vara särskilt viktiga komponenter för hur programmet upplevdes av deltagarna. 
Att få dela erfarenheter deltagare emellan var också viktigt för 
helhetsupplevelsen. Både positiva och negativa synvinklar på de specifika 
meditations- och yogaövningarna i programmet uttrycktes bland deltagarna. En 
del av dem hade svårigheter att genomföra interventionen på grund av att de 
var stela. Några av deltagarna hade svårt att hålla sig vakna och somnade under 
kroppsskanningen.  
   I en annan studie beskrevs också att deltagare upplevde svårigheter att utföra 
meditationsövningar, på grund av att de hade svårt att sitta under en längre 
period eller för att de började tänka på annat, som inte hörde till programmet 
(Hoffman et al., 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witek-Janusek%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18359186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witek-Janusek%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18359186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witek-Janusek%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18359186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witek-Janusek%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18359186
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Betydelse för hälsa  

Stress 
Efter avslutat program beskrevs i flera studier att deltagarna kände sig lugnare i 
olika situationer och hade fått ett verktyg för att hantera stress och oroande 
tankar. Alla symtom orsakade av stress hade reducerats och en betydande del 
av minskningen av stressymtom berodde på en ökad nivå av mindfulness bland 
deltagarna. Deltagarna beskrev en förbättrad sömnkvalitet i samband med att 
stressen minskade (Garland et al., 2013; Hoffman et al., 2012; Kvillemo & 
Bränström, 2011; Birnie et al., 2009; Garland et al., 2007; Carlson & Garland, 
2005). De förbättringar som deltagarna uttryckte var djupare sömn, längre 
sömnperioder, mindre sömnstörningar och att de kände sig mer utvilade. Den 
förbättrade sömnkvaliteten gjorde att den dagliga funktionen förbättrades och 
användandet av sömnmedel minskade. Resultatet visade ett samband mellan 
förbättrad sömn och minskad utmattning, som vidare ledde till att deltagarna 
upplevde minskad stress och vresighet (Carlson & Garland, 2005). I en av 
studierna gjordes en uppföljning efter sex respektive tolv månader, som visade 
fortsatt förbättrad sömnkvalitet efter sex månader, men efter tolv månader hade 
interventionen inte någon kvarvarande effekt på sömnkvaliteten, (Andersen et 
al., 2013). 
    Bland deltagarna som fick delta i interventionen reducerades känslan av 
utmattning och fatigue (Garland et al., 2013; Birnie et al., 2009; Carlson & 
Garland, 2005). Deltagarna kände en ökad energi- och aktivitetsnivå (Garland 
et al., 2013; Kvillemo & Bränström, 2011; Speca et al., 2000). I studien av 
Birnie m.fl. (2009) påvisades ett samband mellan förbättrad sömn och minskad 
utmattning. Oron minskade också när utmattningen minskade. 
   Garland m.fl. (2007) beskrev att interventionen ledde till ökad andlighet, som 
i sin tur reducerade stress och oro bland deltagarna. I en annan studie gjordes 
en uppföljning fyra månader efter avslutad intervention som visade att 
emotionellt välmående och andlighet fortfarande var förbättrat (Henderson et 
al., 2013). I studien av Garland m.fl. (2007) visades ett samband mellan 
reducerad stress och minskad oro. Carlson och Garland (2005) beskrev att 
amhöriga till patienter med cancer som följde MBSR-programmet tillsammans 
med sina respektive upplevde reducerad oro när deras partner uttryckte 
minskad stress. En ökad känsla av mindfulness rapporterades hos deltagarna. 
Det fanns ett tydligt samband mellan ökad upplevelse av mindfulness och 
minskad stress. Att vara medveten om nuet och avstå från att döma inre 
upplevelser var de två viktigaste färdigheterna inom mindfulness, för att 
reducera stress och förbättra psykisk funktion hos patienter med cancer. 
Deltagarna fick ett mer medvetet, observerande, beskrivande och ickedömande 
beteende (Garland et al., 2013). Deltagarna i en studie kände att de hade fått 
bättre förmåga att strukturera sina tankar (Speca et al., 2000). 
   I studien av Birnie m.fl. (2009) syntes en ökning i mindfulness hos patienter 
och deras anhöriga, efter genomförd intervention. Då patienternas nivå av 
mindfulness ökade minskade samtidigt anhörigas oro. I andra studier beskrevs 
också att deltagarna efter avslutat program uppnått en ökad medvetenhet om 
nuet samt upplevde sig vara mer medvetet närvarande (Hoffman et al., 2012; 
Kvillemo & Bränström, 2011). 
   Speca m.fl. (2000) beskrev att deltagande och tid som lades ner på meditation 
hade ett samband med  minskad stress.  
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Oro, ångest och depression 
Deltagarna beskrev minskad rädsla och oro efter avslutad intervention. De var 
mindre ångestfyllda och kände ett större lugn (Garland et al., 2013; Henderson 
et al., 2013; Kvillemo & Bränström, 2011; Birnie et al., 2009; Garland et al., 
2007; Carlson & Garland, 2005). Hoffman m.fl. (2012) beskrev att deltagarna 
blev mer rofyllda och kunde handskas bättre med ångest och panik. De kände 
ett minskat kontrollbehov efter interventionen och var inte lika upptagna och 
oroliga över sina symtom. Deltagarna kände sig också mindre paranoida 
(Henderson et al., 2013). I studien av Garland m.fl. (2007) och Speca m.fl. 
(2000) beskrevs att deltagarna upplevde sig vara mindre förvirrade. De kände 
sig mindre irriterade och ilskna (Garland et al., 2013; Birnie et al., 2009; 
Carlson & Garland, 2005; Speca et al., 2000). Deltagarna beskrev sig vara 
mindre depressiva (Garland et al., 2013; Henderson et al., 2013; Birnie et al., 
2009; Garland et al., 2007). I studien av Carlson och Garland (2005) beskrevs 
att deltagarna kände sig mindre nedstämda efter genomförd intervention. 

Betydelse för välmående 
Efter avslutad intervention beskrev deltagarna att deras emotionella välmående 
hade förbättrats och att de upplevde minskad hjälplöshet och en ökad känsla av 
meningsfullhet (Henderson et al., 2013). Andra positiva effekter var att 
deltagarna blev lugnare och mer rofyllda (Hoffman et al., 2012). Witek-
Janusek m fl. (2008) beskrev att deltagarna upplevde sig vara mer tillfreds med 
livet och att den förbättrade livskvaliteten till största del berodde på 
psykologiska, andliga och familjerelaterade faktorer. Kvillemo och Bränström 
(2011) beskrev ett ökat välmående och en ökad livslust hos deltagarna efter 
avslutad intervention, men också att några av deltagarna inte upplevde någon 
skillnad.  
   Vid uppföljning efter tolv respektive tjugofyra månader upplevde deltagarna 
en fortsatt ökad meningsfullhet (Henderson et al., 2013). 
   Garland m.fl. (2007) beskrev att deltagarna visade förbättringar i förmåga att 
relatera till andra, upptäcka nya möjligheter och erkänna sina personliga 
styrkor. I en annan studie beskrevs att deltagarna efter avslutat program kunde 
hantera sin sjukdom bättre, både beteendemässigt och funktionsmässigt, och 
visade mindre tendens till undvikande beteende. Deltagarna upplevde ett bättre 
socialt välmående och familjerelaterat välbefinnande (Henderson et al., 2013). 
   Deltagarna kände sig mer självsäkra, de accepterade saker som de var, utan 
att döma andra eller sig själva. Kommunikationen och personliga relationer 
förbättrades. Deltagarna tog bättre tillvara på tiden och skapade utrymme åt sig 
själva (Hoffman et al., 2012). 
   Deltagarna uttryckte mindre fysisk smärta och upplevde att en bättre 
smärthantering hade uppnåtts (Hoffman et al., 2012; Kvillemo & Bränström, 
2011). 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att det fanns ett samband mellan deltagande och tid som lades 
ned på meditation och reducerad stress. Deltagarna blev mer medvetna om nuet 
och bättre på att inte döma inre upplevelser, vilket också ledde till att stressen 
reducerades. Ett större lugn, minskad oro och ångest, bättre sömnkvalitet, ökat 
emotionellt välmående, ökad energi- och aktivitetsnivå var andra huvudsakliga 
förbättringar hos deltagarna efter avslutat program. I ett par studier upplevde 
deltagare fysiska svårigheter vid genomförande av programmet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie valdes som metod för att kunna beskriva studier som har 
publicerats inom ämnet, under de senaste tio åren. Då det valda området är 
relativt outforskat, gjordes så få begränsningar som möjligt, för att inte minska 
antalet träffar ytterligare. Att begränsa till "Peer reviewed" ansågs vara viktigt 
för att säkerställa att forskningens vetenskapliga innehåll och kvalitet hade 
granskats externt. Tidsintervallet begränsades för att försäkra att forskningen 
var aktuell och innehållet i artiklarna inte var för gammalt, eftersom 
forskningsresultat beskrivs som färskvara (Forsberg & Wengström, 2003).  
   Databaserna Medline och CINAHL användes då de bedömdes ha högst 
relevans för att besvara frågor inom omvårdnad och medicin, eftersom 
frågeställningarna berör både sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad och 
medicinska kunskap. Litteraturstudien innefattar både kvalitativa och 
kvantitativa studier, vilket enligt Forsberg och Wengström (2003) beskrivs som 
en styrka. Tre av studierna var från Canada, två från Storbritannien, tre från 
USA, en från Danmark och en från Sverige. Studierna åskådliggörs i tre 
tabeller (Bilaga 1), som översikt för att förtydliga och underlätta för läsaren, 
men utan hänvisning i löpande text.  
   Samtliga artiklar lästes på ett objektivt sätt för att undvika att författarnas 
personliga föreställningar kunde påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 
2003). Att artiklarna var skrivna på engelska försvårade analysen och kan ha 
ökat risken för feltolkning, eftersom det inte är författarnas modersmål. En 
etisk fråga som väcktes var att författarnas begränsade engelska och 
metodologiska kunskaper kan ha ökat risken för feltolkning och missvisande 
beskrivning (Kjellström, 2012).  
   Flera av de kvantitativa studierna hade stora bortfall som kan ha berott på att 
patienter, på grund av konsekvenser som sjukdomen och behandlingen orsakat, 
inte orkat slutföra studien. Etiska frågor att understryka vid enkätstudier är hur 
frågorna är formulerade och hur känsliga de är, urvalsförfarande och 
informerat samtycke (Kjellström, 2012). 
   Alla studiers styrkor och svagheter granskades och trots funna svagheter 
valdes att använda alla artiklar eftersom det var få studier som besvarade syftet. 
Fem av artiklarna bedömdes ha låg-medelhög vetenskaplig kvalitet vilket kan 
ha påverkat resultatets trovärdighet (Gustavsson, 2010). Flera av de 
kvantitativa studierna hade stora bortfall som kan ha berott på att patienter, på 
grund av konsekvenser som sjukdomen och behandlingen orsakat, inte orkat 
slutföra studien. Etiska frågor att understryka vid enkätstudier är hur frågorna 
är formulerade och hur känsliga de är, urvalsförfarande och informerat 
samtycke (Kjellström, 2012). 
   Litteratursökningen resulterade i många artiklar som inte var relevanta för 
syftet. En stor del av de exkluderade studierna berörde personer som överlevt 
sin cancer, eller som inte var under aktiv behandling. Eftersom studien var 
inriktad på omvårdnad och cancer valdes att exkludera artiklar med medicinskt 
fokus på stressens fysiologi. Vid bearbetning av resultatet togs i beaktande att 
det finns både en fysisk och en psykisk dimension av stress, som samspelar 
med varandra. Den psykiska dimensionen av stress berör en långvarig negativ 
stress, vilket författarna ansåg var mer kopplad till en av litteraturstudiens 
frågeställningar (Gustavsson, 2010). 
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   I studien av Kvillemo & Bränström (2011) är det otydligt beskrivet om 
deltagarna var under aktiv behandling. Det framgår att deltagarna varken får 
cellgifter eller strålbehandling. Författarnas tolkning är dock att kirurgisk 
behandling är en aktiv behandling och perioperativ process, med både 
förberedande behandling och efterföljande vård. Artikeln valdes därför att 
inkluderas i studien.    
   Fritextsökningen i CINAHL gjordes med avsikt att finna artiklar som inte 
inkluderats vid tidigare sökning, vilket inte gav något resultat. Därför valdes att 
komplettera sökningen med en manuell sökning, där författarna läste igenom 
referenslistor i litteraturstudiens nio artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 
Under den manuella sökningen återfanns en artikel i sex av de nio valda 
studierna. Studien besvarade syftet och valdes därmed att inkluderades.  

Resultatdiskussion  
I en studie med högt bevisvärde beskrivs hur bättre stresshantering kan leda till 
bättre copingförmåga. Genom att deltagarna aktivt ändrade sitt sätt att tänka 
samt handla och minskade sitt undvikande förhållningssätt gentemot sin 
sjukdom, förbättrades hanterbarheten av situationen (Henderson et al., 2013). 
Utgångspunkten i hälsofrämjande omvårdnad är att eftersträva ett salutogent 
förhållningssätt där sjuksköterskan lägger fokus på att upprätthålla hälsa hos 
patienten, trots sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står att sjuksköterskan 
aktivt ska identifiera resurser och bedöma patientens förmåga till egenvård. 
Genom att uppmuntra patienten till att använda egna resurser och tro på sig 
själv kan sjuksköterskan stärka patientens egenförmåga. (Socialstyrelsen, 
2005). MBSR kan ses som ett kortsiktigt mål i rehabiliteringsprocessen, som 
kan hjälpa patienten att uppleva mening och blicka i framåt, i en annars svår 
situation (Herth, 2000). De beskrivna fördelarna kan indikera att MBSR-
programmet kan vara värdefullt som komplementär behandling för patienter 
under pågående behandling av cancer.  
   Av de nio valda artiklarna har en uppföljning genomförts i två av dem. I 
studien av Andersen m.fl. (2013) beskrivs att det syntes en signifikant 
förbättring direkt efter interventionens slut, men som inte kvarstod vid 
uppföljning efter tolv månader. Henderson m.fl. (2013) beskriver att vid 
uppföljning efter tjugofyra månader var hanterbarhet av sjukdom, känsla av 
meningsfullhet och minskad orosupptagenhet fortsatt förbättrat. I studierna av 
Andersen m.fl. (2013) och Henderson m.fl. (2013) är resultaten motsägande 
vad gäller om programmet har fortsatt betydelse för hälsa, vid uppföljning. Att 
resultatet inte överensstämmer kan bero på att interventionen skiljde sig åt, i 
såväl aktiviteternas utformning, instruktörer och gruppsammansättning. Att få 
diagnosen cancer innebär en påfrestning i varierande grad, beroende på 
sjukdomens prognos, personlighet, tidigare erfarenheter och medicinsk 
behandling (Wells, 2008). Deltagarna hade haft cancer under olika lång tid och 
ett antagande kan vara att mottagligheten för behandling varierar utifrån var i 
sjukdomsförloppet de befinner sig och huruvida de blev bättre eller sämre i sin 
sjukdom, vilket därmed kan påverka resultatet.  
   En stor del av deltagarna upplevde en förbättrad sömnkvalitet, vilket gjorde 
att den dagliga funktionen var förbättrad (Andersen et al., 2013; Garland et al., 
2013; Hoffman et al. 2012; Kvillemo & Bränström, 2011; Birnie et al., 2009; 
Garland et al, 2007; Carlson & Garland, 2005). Författarna anser att vetskapen 
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om MBSR-programmets påverkan på sömn kan vara viktig att belysa i 
behandling av patienter med cancer. God sömn är nödvändigt för att kroppen 
ska klara av de påfrestningar som sjukdomen för med sig och kan vara en 
bidragande faktor till reduktion av stress (Skärsäter, 2010). 
   I samtliga valda studier är resultatet inte enbart direkt kopplat till stress, utan 
andra variabler som kan korrelera med stress har redovisats. En tolkning har 
gjorts om ett samband eftersom hjärnan, nervsystemet, det endokrina systemet 
och immunsystemet samspelar vid stress (Gustavsson, 2010). Upplevda 
förbättringar hos deltagarna som av författarna antas kan ha ett samband med 
reducerad stress, redovisas i resultatet. Förbättringar som framkom var bland 
annat ökad livslust och andlighet, ökat lugn, förbättrad livskvalitet, förbättrad 
socialt och emotionellt välbefinnande samt förbättrad förmåga att acceptera 
saker som de är. Eftersom programmet har visat positiva effekter för patienter 
som är under aktiv behandling av cancer, stärks behov av forskning på 
patientgrupper med andra kroniska sjukdomstillstånd, som kan medföra 
stressrelaterade symtom.  
   I studien av Birnie m.fl. (2009) genomfördes forskning om personer med 
cancer och deras partner, som också visade vissa positiva effekter för båda. 
Forskningen ger kunskap om anhörigas perspektiv, men författarna bedömer att 
forskningen är otillräcklig, vilket belyser att ytterligare forskning behövs.    
   I nio av tio studier var majoriteten av deltagarna kvinnor och en övervägande 
andel av deltagarna hade bröstcancer. Ur ett genusperspektiv hade författarna 
önskat en jämnare fördelning gällande kön och cancerdiagnos, då ett antagande 
kan vara att kvinnor och mäns livsuppfattningar skiljer sig åt. Ett mer 
heterogent urval tros därför kunna ge en mer rättvis bild om verkligheten. 
   I studien med kvalitativ metod var det inget bortfall. Författarna gör 
tolkningen att patienter under aktiv behandling av cancer kan känna ett behov 
och en vilja att dela med sig av sina upplevelser för att finna tröst. Därför är 
uppmärksamt lyssnande till hur patienten mår, lugnande tal och varsamhet 
viktigt, för att skapa en tröstande atmosfär (Santamäki Fischer & Dalqvist, 
2009). I kvalitativa intervjustudier kan relationen mellan parterna bli mer intim, 
jämfört med användande av enkäter. Att komma nära kan också öka risken för 
påverkan, i form av att studiedeltagaren anpassar svaren efter vad hen tror att 
intervjuaren vill höra. Andra etiska aspekter att ha i åtanke är att deltagaren kan 
känna sig påtvingad att delta på grund av maktpositionen mellan parterna, att 
ämnet kan vara känsligt att prata om eller att deltagaren reagerar negativt på 
frågor. För att undvika påverkan på svar och negativa reaktioner krävs 
forskningsetisk kunskap och känslighet hos forskaren (Kjellström, 2012). 
   Bland de valda artiklarna återkommer en författare i flera studier. En 
anledning kan vara att MBSR är ett begränsat ämne, vilket kan göra att 
forskare genomför upprepade studier inom samma forskningsområde. Det 
måste tas till beaktande att författaren kan ha en förförståelse, som kan ha 
påverkat tolkning och genomförande likartat i artiklarna och på olika sätt 
påverkat resultaten.  
   Samtliga tio studier är från västvärlden där mindfulness är främmande, i 
jämförelse med flertalet länder söderut där den zenbuddistiska läran och tron 
utövas i större utsträckning. Hade studien istället utförts i ett land där den 
buddistiska läran dominerar kan resultatet ha sett annorlunda ut.  
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   Syftet med litteraturstudien är inte att generalisera, men resultatet kan ge 
kunskap om MBSR-programmet och bidra till utveckling inom Svensk hälso- 
och sjukvård.  
 
Slutsats  
MBSR-programmet minskade faktorer relaterade till stress, både för kvinnor 
och män i olika åldrar, med olika cancerdiagnoser och sjukdomsstadier, vid 
aktiv behandling av cancer. De beskrivna fördelarna i samtliga studier, med 
såväl kvantitativ som kvalitativ metod indikerar att MBSR-programmet kan 
vara värdefullt som komplementär behandling för patienter under aktiv 
behandling av cancer. Frånvaro av rapporterade biverkningar och få fysiska 
svårigheter vid utförandet av programmet stödjer också MBSR som 
komplementär behandling i hälso- och sjukvården. 
 
Implikation 
Författarnas vision är att MBSR framöver kan användas som komplementär 
behandling för patienter med stressrelaterade symtom. Sjuksköterskan bör utgå 
från ett holistiskt synsätt och stärka patientens egenvårdsförmåga genom att 
stödja patienten till förändring som kan bidra till hälsa, förbättrad 
funktionsförmåga och förbättra livskvaliteten (Skärsäter, 2010). För att 
möjliggöra en ökad känsla av välbefinnande hos patienterna såväl under som 
efter behandling av cancer, ser författarna att programmet erbjuds tidigt i 
sjukdomsförloppet, för att stärka patienternas förmåga att hantera sjukdomen. 
Sjuksköterskan kan också utgå från den enskilda individen och personanpassa 
behandlingen genom att erbjuda vissa delar av MBSR-programmet som känns 
lämpliga, istället för att patienten måste delta under ett helt program. Att 
sjuksköterskan går igenom och lär patienten ett nytt sätt att andas kan räcka för 
att dämpa känslor av ångest, oro eller stress. På sikt kan deltagande i MBSR-
program och utövande av mindfulness möjliggöra att sjukskrivningar minskas 
och rehabiliteringsprocesser förkortas. Sjuksköterskan kan också 
rekommendera och tipsa patienten om material, böcker, skivor och webbsidor 
som kan användas i syfte att öka välmående och främja hälsa. 
 
Ytterligare forskning 
Det krävs fortsatt forskning för att studera om programmets positiva betydelser 
är ihållande. Det kan också vara så att interventionen måste upprepas och pågå 
under en längre tid, för att kunna dra slutsatser om MBSR-programmets 
utformning och kvalitet. Ur ett holistiskt perspektiv ses patient och anhöriga 
som en helhet, där alla inblandade berörs av sjukdomen. En av studierna 
studerade patienter och anhöriga och författarna anser att det är viktigt att 
utföra ytterligare forskning som speglar anhörigas perspektiv och upplevelse av 
programmet. Programmet har visat positiva effekter för patienter med cancer, 
vilket gör forskning om patient med andra kroniska sjukdomar, önskvärd. Om 
vidare forskning visar på fortsatt positiva resultat hos olika patientgrupper, kan 
antas att MBSR-programmet bidrar till att förkorta vårdtider och rehabilitering. 
Ett antagande är att programmet på så vis kan bli kostnadseffektivt ur ett 
samhällsperspektiv, på lång sikt. 
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Bilaga 1 
Tabell 1: deltagare och effekt på stress vid MBSR under pågående behandling 

av cancer 

+= påvisbar effekt, /= ingen påvisbar effekt, 0= studerades ej 

Författare  Studiens namn Antal 
deltagare 

Stress  

Andersen et al. 
(2013) 

Effect of mindfulness-based stress reduction on 
sleep quality: Results of a randomized trial among 
Danish breast cancer patients. 

n=267 0 

Birnie et al. (2009) Psychological benefits for cancer patients and their 
partners participating in mindfulness-based stress 
reduction (MBSR). 

n=42 + 

Carlson & Garland 
(2005) 

Impact of mindfulness-based stress reduction 
(MBSR) on sleep, mood, stress and fatigue 
symptoms in cancer outpatients. 

n=63 
 

+ 

Garland et al. (2007) A non-randomized comparison of mindfulness-
based stress reduction and healing arts programs 
for facilitating post-traumatic growth and 
spirituality in cancer outpatients. 

n=104 + 

Garland et al. (2013) Increased mindfulness is related to improved stress 
and mood following participation in a mindfulness-
based stress reduction program in individuals with 
cancer. 

n=268 + 

Henderson et al. 
(2013) 

A randomized controlled trial of mindfulness-
based stress reduction for women with early-stage 
breast cancer receiving radiotherapy. 

n=159 
 

0 
 

Hoffman et al. 
(2012) 

Mindfulness-based stress reduction in breast 
cancer: A qualitative analysis. 

n=92 + 

Kvillemo & 
Bränström (2011) 

Experiences of a mindfulness-based stress-
reduction intervention among patients with cancer. 

n=18 0 

Speca et al. (2000) A randomized, wait-list controlled clinical trial: the 
effect of a mindfulness meditation-based stress 
reduction program on mood and symptoms of 
stress in cancer outpatients.  

n=90 + 

Witek-Janusek et al. 
(2008) 

Effect of mindfulness based stress reduction on 
immune function, quality of life and coping in 
women newly diagnosed with early stage breast 
cancer. 

n=66 0 
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Tabell 2: utformning av MBSR-programmet för patienter med pågående 
behandling av cancer 

 

/= ej angivet 

Författare  Studiens namn Gruppst
orlek 

Interven
tion 1 
gång i 
veckan 
under 8 
veckor 

Passets 
längd i 
timmar 

Stilla 
och 
återhämt
ande 
aktivitet 
vid 
minst ett 
tillfälle 

Uppfölj
ning  

Andersen et al. 
(2013) 

Effect of mindfulness-based stress 
reduction on sleep quality: Results of a 
randomized trial among Danish breast 
cancer patients. 

n= 
10-30 

Ja 
 

2  Ja 
(5 h) 

Ja 

Birnie et al. 
(2009) 

Psychological benefits for cancer 
patients and their partners participating 
in mindfulness-based stress reduction 
(MBSR). 

/ Ja 1,5 Ja 
(3 h) 

Nej 

Carlson & 
Garland (2005) 

Impact of mindfulness-based stress 
reduction (MBSR) on sleep, mood, 
stress and fatigue symptoms in cancer 
outpatients. 

/ Ja 
 

1,5 Ja 
(3 h) 

Nej 

Garland et al. 
(2007) 

A non-randomized comparison of 
mindfulness-based stress reduction and 
healing arts programs for facilitating 
post-traumatic growth and spirituality 
in cancer outpatients. 

/ Ja 1,5  Ja 
(3 h) 

Nej 

Garland et al. 
(2013) 

Increased mindfulness is related to 
improved stress and mood following 
participation in a mindfulness-based 
stress reduction program in individuals 
with cancer. 

/ Ja / Ja 
(6 h) 

Nej 

Henderson et al. 
(2013) 

A randomized controlled trial of 
mindfulness-based stress reduction for 
women with early-stage breast cancer 
receiving radiotherapy. 

n=  
25-30 

Ja  2,5-
3,5 

Nej  Ja 

Hoffman et al. 
(2012) 

Mindfulness-based stress reduction in 
breast cancer: A qualitative analysis. 

n= 
12-20 

Ja 2-
2,25 

Nej 
(annan 
heldagsa
ktivitet) 

Nej 

Kvillemo & 
Bränström (2011) 

Experiences of a mindfulness-based 
stress-reduction intervention among 
patients with cancer. 

n= 
6-10 

Ja 2 Nej Nej 

Speca et al. 
(2000) 

A randomized, wait-list controlled 
clinical trial: the effect of a mindfulness 
meditation-based stress reduction 
program on mood and symptoms of 
stress in cancer outpatients. 

/ Nej  
(7 
veckor) 

1,5 Nej Nej 

Witek-Janusek et 
al. (2008) 

Effect of mindfulness based stress 
reduction on immune function, quality 
of life and coping in women newly 
diagnosed with early stage breast 
cancer. 

/ Ja 2,5 
 

Ja 
(heldag 
) 

Nej 
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Tabell 3: MBSR-programmets innehåll för patienter med pågående behandling 
av cancer 

 Passets innehåll 

Författare  Studiens namn Medvete
n 
andning 

Meditati
on  

Yoga  Kroppss
kanning 

Gruppdi
skussion
er  

Kroppsmedv
etenhet 

Andersen et al. (2013) Effect of mindfulness-
based stress reduction on 
sleep quality: Results of a 
randomized trial among 
Danish breast cancer 
patients. 

 Ja Ja Ja  
 
 

 

Birnie et al. (2009) Psychological benefits for 
cancer patients and their 
partners participating in 
mindfulness-based stress 
reduction (MBSR). 

 Ja Ja Ja Ja  

Carlson & Garland (2005) Impact of mindfulness-
based stress reduction 
(MBSR) on sleep, mood, 
stress and fatigue 
symptoms in cancer 
outpatients. 

 Ja 
 

Ja Ja Ja  

Garland et al. (2007) A non-randomized 
comparison of mindfulness-
based stress reduction and 
healing arts programs for 
facilitating post-traumatic 
growth and spirituality in 
cancer outpatients. 

 Ja Ja   Ja Ja 

Garland et al. (2013) Increased mindfulness is 
related to improved stress 
and mood following 
participation in a 
mindfulness-based stress 
reduction program in 
individuals with cancer. 

 Ja Ja  Ja Ja 

Henderson et al. (2013) A randomized controlled 
trial of mindfulness-based 
stress reduction for women 
with early-stage breast 
cancer receiving 
radiotherapy. 

 Ja  Ja  Ja  

Hoffman et al. (2012) Mindfulness-based stress 
reduction in breast cancer: 
A qualitative analysis. 

 Ja Ja 
 
 

Ja  Ja 

Kvillemo & Bränström 
(2011) 

Experiences of a 
mindfulness-based stress-
reduction intervention 
among patients with cancer. 

 Ja 
 
 

Ja Ja  Ja 

Speca et al. (2000) A randomized, wait-list 
controlled clinical trial: the 
effect of a mindfulness 
meditation-based stress 
reduction program on mood 
and symptoms of stress in 
cancer outpatients. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Witek-Janusek et al. 
(2008) 

Effect of mindfulness based 
stress reduction on immune 
function, quality of life and 
coping in women newly 
diagnosed with early stage 
breast cancer. 

Ja Ja Ja 
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Tabell 4: MBSR-programmets hemövningar för patienter med pågående 
behandling av cancer 

 

 Hemövningar  
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/= ej angivet 

 

Bilaga 2 
 

Författare  Studiens namn Hemövninga
r 
rekommende
rades 

Rekommen
derad tid 
per dag 

Hemskickat 
övningsmat
erial   

Loggbok 

Andersen et al. (2013) Effect of mindfulness-based stress reduction 
on sleep quality: Results of a randomized trial 
among Danish breast cancer patients. 

Ja 45 min CD och 
meditations
guide 

/ 

Birnie et al. (2009) Psychological benefits for cancer patients and 
their partners participating in mindfulness-
based stress reduction (MBSR). 

Ja / CD och 
broschyr 

Ja 

Carlson & Garland 
(2005) 

Impact of mindfulness-based stress reduction 
(MBSR) on sleep, mood, stress and fatigue 
symptoms in cancer outpatients. 

Ja 45 min CD och 
broschyr 

Ja 

Garland et al. (2007) A non-randomized comparison of 
mindfulness-based stress reduction and 
healing arts programs for facilitating post-
traumatic growth and spirituality in cancer 
outpatients. 

Ja / Övningar 
kopplade 
till olika 
teman. 

Ja 

Garland et al. (2013) Increased mindfulness is related to improved 
stress and mood following participation in a 
mindfulness-based stress reduction program 
in individuals with cancer. 

Ja 45 min Meditations
övningar 

/ 

Henderson et al. (2013) A randomized controlled trial of mindfulness-
based stress reduction for women with early-
stage breast cancer receiving radiotherapy. 

Ja / / / 

Hoffman et al. (2012) Mindfulness-based stress reduction in breast 
cancer: A qualitative analysis. 

Ja / Övningsbok  
 
 

/ 

Kvillemo & Bränström 
(2011) 

Experiences of a mindfulness-based stress-
reduction intervention among patients with 
cancer. 

Ja / Instruktione
r på band. 

/ 

Speca et al. (2000) A randomized, wait-list controlled clinical 
trial: the effect of a mindfulness meditation-
based stress reduction program on mood and 
symptoms of stress in cancer outpatients. 

Ja / Instruktions
bok, CD 
med 
avslappning
sövningar 
och 
meditations
guide 

/ 

Witek-Janusek et al. 
(2008) 

Effect of mindfulness based stress reduction 
on immune function, quality of life and 
coping in women newly diagnosed with early 
stage breast cancer. 

Ja / Två CD-
skivor samt 
instruktions
bok 
 

/ 
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Bilaga 3 
Cinahl, 150126, kl. 11,00

Sökord 
Begränsningar 

Totalt antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 

Lästa i 
fulltext 

Urval 4 
Antal 
artiklar till 
studien 

1. neoplasms 252001     

2. (MH "Neoplasms")  48037     

3. (MH "Mindfulness") 421     

4. "mindfulness based 
stress reduction" 

240     

5. S1 OR S2  252001     

6. S3 OR S4 623     

7. S4 OR S6 52     

8.  Peer reviewed 48     

9. English language 47     

10.  Publication date: 
2005-2014 

 

45     

11.  All adult 

 

 

27 15 10 2 2 
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    Medline, 150126, kl. 11,00 

Sökord 
Begränsningar 

Totalt antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 

Lästa i 
fulltext 

Urval 4 
Antal 
artiklar till 
studien 

1. (MH "Mindfulness") 310     

2 "mindfulness based 
stress reduction" 

372     

3. (MH "Neoplasms") 305202     

4. S1 OR S2 631     

5. neoplasms 2078366     

6. S3 OR S5 2078366     

7. S4 AND S6 62     
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8.  English Language 62     

Publication date:  2005-
2014 

57     

7.  all adult 19+ years 40 18 13 7 7 


