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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva metoder för att bedöma undernäring 

eller risk för undernäring samt beskriva parametrar som har samband med 

undernäring hos patienter med gynekologisk cancer. 

Metod: Den utvalda metoden var en systematisk litteraturstudie. En systematisk 

sökning gjordes i databaserna CINAHL och Medline. Sökningen resulterades i 12 

studier. Studiernas vetenskapliga kvalitet granskades med stöd av 

granskningsmallar. En integrerade analys användes för att sammanställa resultat i 

studierna som var relevanta för litteraturstudiens syfte.  

Resultat: Det fanns många olika sätt att bedöma undernäring hos patienter med 

gynekologisk cancer. Olika mätinstrumenten såsom BMI, SGA, PG-SGA och 

NRS 2002 kombinerades med fysiologiska och sjukdomsparametrar för att 

identifiera undernäring hos kvinnor med olika gynekologiska cancer diagnoser. 

Illamående, depression, cancertyp, cancerstadie eller cancerbehandlingen är 

parametrar som har samband med undernäring i patienter med gynekologisk 

cancer. Serum albumin, TBK och lipid koncentration är påverkade hos patienter 

med gynekologisk cancer. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till dessa 

parametrar för att kunna göra en rätt bedömning. 

Slutsats: För att kunna bedöma undernäring hos patienter med gynekologisk 

cancer finns olika mätinstrument och parametrar. Med hjälp av mätinstrument och 

observationer av parametrar kan sjuksköterskor i ett tidigt stadium sätta in åtgärder 

och därmed minska risken för komplikationer och onödigt lidande. Det mest 

använda, specifika, och sensitiva instrumentet för att bedöma undernäring hos 

patienter med gynekologisk cancer verkar vara PG-SGA. 

 

Nyckelord: bedömning; gynekologisk cancer; lidande; malnutrition; parametrar.  
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1 INTRODUKTION  

I Sverige drabbas årligen cirka 2800 kvinnor av gynekologisk cancer vilket är ett 

samlingsnamn för cancer i olika delar i det kvinnliga könsorganet. De tre 

vanligaste cancerformerna är corpuscancer, ovarialcancer samt cervixcancer. 

Enligt International Agency for Research on Cancer (IARC, 2012) är 

gynekologisk cancer, näst efter bröst, lungor och koloncancer, den cancerform 

som kvinnor i störst utsträckning drabbas av, vilket innefattar 15,3 procent av 

kvinnor i hela världen som insjuknar varje år. Globalt avled cirka fem hundratusen 

kvinnor av gynekologiskcancer under året 2012. Enligt Socialstyrelsen (2010) har 

det skett en ökning med 0.5 procent per år av corpuscancer under sista 20 åren. 

Behandlingen av gynekologiskcancer kan leda till komplikationer, som 

undernäring på grund av illamående eller diarré. 

 

1.1 Fakta om gynekologisk cancer 
Corpuscancer, som också kan kallas för livmoderkroppscancer eller 

endometriecancer, är den vanligaste typen av gynekologisk cancer, som upptäcks 

hos cirka 1400 kvinnor varje år i Sverige. Kvinnor som insjuknar i corpuscancer 

har 60 år som medelålder. Sjukdomen utvecklas genom att endometriet 

(livmoderslemhinnan) bildar cancerceller. Cirka 80 procent av corpuscancer 

diagnostiseras i tidigt stadium vilket gör att överlevnaden är god (Högberg, 2013). 

I Sverige är corpuscancer den sjätte vanligaste cancersorten hos kvinnor 

(Pettersson, 2013).  

 

Ovarialcancer, eller äggstockscancer, är den åttonde vanligaste cancerformen 

bland kvinnor i Sverige. Medelåldern för kvinnor med ovarialcancer är omkring 50 

år, men de som drabbas mest är kvinnor i åldersgruppen 60-70 år. Ovarialcancer 

upptäcks vanligen i sent skede eftersom sjukdomen har svaga eller inga symtom, 

som kan ignoreras eller förväxlas med åldrande eller andra sjukdomar. Bland 

gynekologiska dödsorsaker är ovarialcancer ledande, trots att femårsöverlevnaden 

har blivit bättre den senaste årtionden tack vare kirurgi och medicinsk behandling 

(Pettersson, 2013; Åvall Lundqvist, 2013; Socialstyrelsen, 2015).  

 

En vanlig cancertyp globalt beskrivs vara cervixcancer (livmoderhalscancer), men 

cellprover i Sverige har bidragit till att den är den femtonde vanligaste sorten, 

vilket utgör 1,8 procent av all kvinnlig cancer i Sverige. Kvinnor i barnafödande 

ålder beskrivs vara de som mest drabbas av cervixcancer. Prognosen i tidigt 

stadium, när tumören inte hunnit sprida sig, är mycket god och överlevnad är 

nästan 100 procent, däremot i senare stadier är prognosen mycket dåligt (Sorbe, 

2013; Pettersson, 2013).  

 

Tumörer med gynekologiskt ursprung kan sprida sig till urinblåsan, ändtarmen 

eller utanför bäckenet. Andra vanliga platser där tumörerna kan sprida sig är 

bukhålan, organen utanför, ändtarmen, eller andra organ utanför lilla bäckenet. 

Prognosen är dålig om tumörerna har hunnit sprida sig. (Hedelfalk, 2015a.b.c; 

Pettersson, 2013; Dahm-Kähler, 2013).  
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1.1.2 Gynekologisk cancerbehandling 
Kvinnor med gynekologisk cancer kan behandlas med kirurgi, strålbehandling, 

cytostatika, hormonbehandling eller kombinationer av dessa.  

 

Kirurgi beskrivs vara den primära behandlingen. Kirurgiska ingrepp kan utföras 

vid flera tillfällen för utredning, evaluering och behandling av cancer samt 

kategorisering av stadium (explorativ kirurgi, primärkirurgi, sekundärkirurgi eller 

palliativ). Olika former av kirurgi innebär hysterektomi (borttagning av 

livmodern), ooforektomi (borttagning av äggstocken) och cervixamputation 

(borttagning av livmoderhalsen) (Dahm-Kähler, 2013). 

 

Strålbehandling (eller radioterapi) kan ges i kombination av intern och extern 

strålning med kurativ eller palliativ syfte. Strålning innebär transport av energi, i 

form av en partikelström eller som elektromagnetiska vågor till cancercellerna. 

Genom strålningen blir det svårt för cancercellerna att fortsätta med celldelning. 

Intern strålbehandling eller brachyterapi ges genom applikatorer i närheten av 

tumören vilket innebär att andra vävnader inte blir skadade (Hellström-Frykman & 

Lundell, 2013). 

 

Cytostatika (eller kemoterapi) är ett samlingsnamn för cellgifter som har förmågan 

att döda tumörceller och hämma deras tillväxt. Behandling med cytostatika kan 

leda till bot, lindra symtom samt förlänga livet vid gynekologisk cancer. Cisplatin 

och karboplatin beskrivs vara de vanligaste cytostatika behandlingarna av 

gynekologiska cancer. Cytostatika tillförs vanligtvis intravenöst (Hedelfalk, 2014; 

Peterson & Sorbe, 2013; Edberg & Wijk, 2014). 

 

 Hormoner beskrivs kunna stimulera tillväxten av tumörceller vid corpuscancer.  

Hormonbehandlingen motverkar denna effekt av hormoner. Tamoxifen är ett 

läkemedel som konkurrerar med östrogen i kroppen och hämmar hormonpåverkan 

i östrogenkänsliga gener (Peterson & Sorbe, 2013). 

 

1.2 Malnutrition vid sjukdom 
Socialstyrelsen (2011) förklarar undernäring som ett näringstillstånd där det finns 

en negativ obalans av energi, protein och andra typer av näringsämnen, som 

påverkar kroppens sammansättning negativt. Ett av människans grundläggande 

behov är mat och dryck. Näring beskrivs vara en avgörande faktor för människors 

hälsa. För att kunna nå ett optimalt näringstillstånd och därmed kunna klara av 

påfrestningar som sjukdom och traumatiska situationer behövs en bra nutrition.  
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Vid sjukdom är matlusten oftast dålig. En nedsatt aptit kan leda till att 

kaloriintaget blir för litet. Om det nedsatta näringstillståndet blir långvarigt får det 

konsekvenser för hälsan. Vid sjukdom ökar människans energibehov på grund av 

blödningar, kräkningar, diarréer och feber. Behovet av energi är en viktig faktor 

även efter operationer och vid maligna tumörer. Undernäring uppstår när kroppens 

tillgång till näringsämnen är mindre i förhållande till kroppens förbrukning. De 

katabola reaktionerna ökar när kroppen utsätts för extra påfrestning. Undernäring 

har visat sig leda till ökad infektionskänslighet och ökad risk för trycksår, 

sårinfektion med fördröjd sårläkning, postoperativa komplikationer, 

blodförgiftning och lunginflammation. Vid en långvarig undernäring kan det leda 

till hjärtarytmier på grund av reducerad muskelmassa. Undernäring leder även till 

en vidare sviktande kroppsfunktion såsom muskeltrötthet och tappad muskelmassa 

(Hagberg, 2013; Edberg & Wijk, 2014). 

 

Undernäring och ofrivillig viktnedgång till följd av gynekologisk cancer anger en 

sämre prognos för överlevnad. I samband med cancersjukdom kan aptiten, 

smaken, lukten och mättnadskänslan förändras. Viktnedgång är vanligt, orsaken 

till viktnedgången beskrivs vara att ämnesomsättning förändras vid 

cancertumören, eller att tumören sitter vid ett ställe som gör det svårt att tugga 

eller svälja. Cancerpatienter som tappat tio procent av sin kroppsvikt lever inte lika 

länge som andra. Cancerbehandlingen påverkar matlusten och slemhinnor, som till 

exempel munhålan eller matstrupen som blir mer känsliga. Illamående, kräkningar 

och diarré kan förekomma vid cancerbehandlingen (Hedelfalk, 2013). Det finns 

olika orsaker till undernäring vid gynekologisk cancer. Illamående, smärta, 

kraftlöshet, ångest och/eller sorg (Edberg & Wijk, 2014). 

 

Ett symtom som är vanligt vid gynekologisk cancer är illamående där speciellt 

patienter med ovarialcancer drabbas. Illamående beskrivs vara en naturlig reaktion 

som kan uppstå vid olämplig mat eller dryck samt en reaktion vid sjukdom. 

Illamående kan även vara en vanlig biverkning som kan uppstå efter en operation 

eller efter en cytostatikabehandling. Orsaken till illamående kan också vara både 

fysiska eller psykiska. Även yttre orsaker kan ha betydelse, vilket innebär lukter 

från infekterade sår, kräkningar och/eller avföring. När tumörsjukdom är 

progressiv kan frisättning av olika substanser i kroppen eller metabola rubbningar 

leda till diffust illamående (Strang, 2013; Hagberg, 2013). De flesta cytostatika 

kan ge upphov till illamående och kräkningar. Det finns tre typer av 

cytostatikautlöst illamående. Akut illamående uppstår kort efter att cytostatika har 

tillförts. Ett fördröjt illamående uppstår några dagar efter behandlingen och kan 

pågå upp till sju dagar. Betingat illamående kan uppstå om patienten upplevt 

illamående vid tidigare cytostatikabehandling. Vid illamående är det svårt för 

patienten att kunna bevara en god nutritionsstatus då patienten varken kan eller vill 

äta för att de har en känsla av att vilja kräkas. En nedsatt nutritionsstatus försämrar 

patientens allmäntillstånd, då kroppens försvar och läkningen av gynekologisk 

cancer kräver mycket energi. Oavsett om illamåendet beror på en sjukdom eller 

behandling så upplever patienterna ett lidande (Hedelfalk, 2014; Hagberg, 2013; 

Edberg & Wijk, 2014).  
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1.2.1 Nutritionsbehandlingen 
Socialstyrelsen har, i sin föreskrift om ”Förebyggande av och behandling vid 

undernäring” (SOSFS 2011:9), tagit beslut om att verksamheter inom hälso- och 

sjukvården ska ha rutiner för hur undernäring ska förebyggas, upptäckas, bedömas 

och behandlas för att säkerställa patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2014). 

Omvårdnadsprocessen som innefattar bedömning, utredning, diagnostisering och 

behandling av omvårdnadsproblem genomförs på samma sätt vid malnutrition som 

vid andra omvårdnadsproblem (Socialstyrelsen, 2011).  

 

För att kunna undvika undernäring är det viktigt att sätta in åtgärder för de 

patienter som riskerar att bli undernärda eller för de som redan är undernärda. 

Åtgärder i syfte att tillgodose energi- och näringsbehovet bör inledas stegvis, 

vilket innebär att den vanliga maten modifieras utifrån patientens behov. Det kan 

handla om att erbjuda alternativ till den ordinarie sjukhusmaten, att regelbundet 

erbjuda mellanmål och drycker som är energirika, samt att protein- och 

energiberika maten. Om det inte räcker, är det nästa steget att sätta in ytterligare 

insatser som sond eller parenteral nutrition. De olika stegen kan i vissa fall 

kombineras för att få en ökad effekt. (Edberg & Wijk, 2014). 

 

1.3 Teoretisk referensram: Lidande 
Eriksson (2001) beskriver patienten som en lidande människa. Ordet patient 

kommer från latinets ”patiens” som betyder lidande. Lidandet är alltid en kamp 

som människor antigen kämpar för eller ger upp. Enligt Eriksson (2001) finns det 

särskilda lidanden i vården, sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande.  Sjukdomslidande innebär det lidande som patienter upplever i relation 

till sin sjukdom och den behandling de går igenom. Vårdlidande är inte förknippat 

med själva sjukdomen men innebär en kränkning av patientens värdighet. 

Patienten kan få en känsla av att känna sig mindre värd på grund av att de befinner 

sig i en beroendesituation vilket är ett vanligt fenomen av vårdlidande. Patienter 

kan dessutom uppleva vårdlidande på grund av maktlöshet som utlöses av 

vårdpersonalen (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Livslidande innebär hela 

människan och dennes livssituation. Vid sjukdom kan det som varit en självklarhet 

i livet förändras eller helt tas ifrån människan. Livslidandet kan definieras som att 

människan inte fungerar som tidigare i sociala umgängen. Att inte få tillgång till 

kärlek är en av de djupaste former av livslidande (Eriksson, 2001).  

 

Att inte bli sedd, hörd eller förstådd är ett lidande. Lidandet träder fram bland 

annat när människor drabbas av en livshotande sjukdom som cancer. 

Gynekologisk cancer kan ha dålig prognos, är lokaliserad i det kvinnliga 

könsorganet vilket kan vara ett känsligt område, och kvinnor i barnföddande ålder 

kan drabbas. Detta kan vara ett lidande för dessa kvinnor. Att lindra lidande görs 

genom att hjälpa patienten att uthärda sin kropp, bli sedda som person och bli 

bekräftade i sin existentiella situation. Att lindra lidandet innebär att dämpa 

besvären från patientens symtom och öka deras välbefinnande och livskvalitet. Det 

är inte sjukdomen som är i centrum utan det är människans psykiska, fysiska, 
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social, andliga och existentiella behov som tillgodoses (Wiklund Gustin et al., 

2012). 

 

1.4 Problemformulering 
Gynekologisk cancer är vanligt bland kvinnor över hela världen. I Sverige drabbas 

årligen cirka 2800 kvinnor av gynekologisk cancer. Patienter med en gynekologisk 

cancerdiagnos ligger i riskzonen för att drabbas av undernäring på grund av själva 

sjukdomen, kirurgisk eller medicinsk behandling eller från komplikationer 

relaterade till behandlingen. Att sjuksköterskor gör en tidig bedömning av 

nutritionsstatus är viktigt för att undvika onödigt lidande för patienten (Edbeg & 

Wijk, 2014). Sjuksköterskor behöver därför kunskap om vilka 

bedömningsinstrument som finns men också kunskap om parametrar som har 

samband med undernäring eller risk för undernäring. 

 

2 SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva metoder för att kunna bedöma undernäring 

eller risk för undernäring samt beskriva parametrar som har samband med 

undernäring hos patienter med gynekologisk cancer. 

3 METOD 
 

3.1 Design 
Den utvalda designen var litteraturstudie med systematisk sökning och 

kvalitetsgranskning av tidigare forskning kring undernäring hos patienter med 

gynekologisk cancer. Tidigare vetenskapliga artiklar som ansågs vara relevanta för 

syftet söktes fram. Därefter granskades studierna och ett resultat sammanställdes 

(Kristensson, 2014). 

 

3.2 Sökstratergi 
Databaserna CINAHL och Medline användes som utgångspunkt när det gällde 

sökningen av artiklar. Vid sökningen användes olika typer av ämnesord 

(Kristensson, 2014). Ämnesorden, som valdes utifrån syftet, var ”genital 

neoplasms, female”, ”nutrition”, ”malnutrition” och ”nutritional assessment” (Se 

bilaga 1). De olika ämnesorden utökades genom funktionen ”Explode” när det var 

möjligt. Ämnesorden kombinerades sedan med booleska operatorerna ”OR” och 

”AND” för att utföra en blocksökning. Synonyma begrepp och termer kombineras 

med ”OR” till block, vilket innebär att något av begreppen skulle finnas med 

träffarna. Blocken kombinerades sedan med ”AND” för att sökningen skulle vara 

specifik och identifiera relevanta artiklar för syftet (Kristensson, 2014). 

Blocksökningen kombinerades även med en fritextsökning vilket innebär att andra 

ord än ämnesord används. Ord som användes vid fritext sökning var ”nutrition”, 

”malnutrition”, ”nutritional status” och ”gynecological cancer”. Sökningen 
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begränsades till studier som var publicerade på engelska, peer reviewed och etiskt 

granskad samt publicerade mellan 2005-2016 (se Bilaga 1). 

 

3.3 Urval 
Inklusionskriterium för urval av artiklar till litteraturstudien var att de skulle 

handla om metoder för att bedöma undernäring vid gynekologisk cancer samt 

parametrar som har samband med undernäring. Urvalet av materialet skedde 

strukturerat i fyra faser. Det första urvalet började med att granska de 277 funna 

titlarna. Därefter gjordes en genomgång av 39 abstract. I nästa urvalssteg valdes 14 

artiklar ut för att granskas mer ingående i fulltext. Av dessa valdes 12 artiklar ut 

som svarade på syftet. Artiklarna som inte besvarade syftet exkluderades. 

Artiklarna som exkluderades fokuserade på det medicinska tillståndet vid 

gynekologisk cancer och hade inget innehåll som fokuserade på att bedöma 

undernäring vid gynekologisk cancer. Andra studier som exkluderades handlade 

om olika typer av näringsämnen som kan bidra till cancerutveckling. En av 

artiklarna som exkluderades var en review studie.  

 

3.4 Kvalitetsgranskning 
De utvalda artiklarna lästes av båda författarna var för sig för att för att inte 

påverka varandra under granskning av artiklarna, och granskades gemensamt med 

stöd av granskningsmallar för observationsstudier. Artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet granskades utifrån vad de hade för styrkor och svagheter. Artiklarna 

diskuterades därefter för att bedöma studiernas trovärdighet. Studierna granskades 

utifrån om urvalsmetoden var lämplig för studiens design, om det förekom bias, 

om datainsamlingen och analysen var tydligt beskriven och om resultatet var 

logiskt (Se bilaga 2) (Kristensson, 2014). 

 

3.5 Dataanalys 
Efter granskningen av studierna togs som nästa steg att analysera data från 

artiklarna. Dataanalysen började med att artiklarna diskuterades gemensamt för att 

sammanställa resultatet som svarade på studiens syfte och texten i resultatet 

markerades. Nästa steg var att kunna identifiera likheter och skillnader mellan 

studierna. Sista steget i analysen var att sammanställa resultat som hade något 

gemensamt och utforma kategorier som därefter blev rubriker i resultatdelen 

(Kristensson, 2014). 

 

3.6 Etiskt övervägande  
Alla artiklar som ingick i litteraturstudien var godkända av olika etiska 

kommittéer. Utifrån granskningen av artiklarna framkom det inget som föreföll att 

strida mot etiska principer. Utifrån Kristensson (2014) är det viktigt att ta ansvar 

för de individer som deltar i studien och kontrollerar om forskaren tagit ställning 

till de fyra etiska principerna (autonomiprincipen, nyttoprincipen, icke-skada-

principen samt rättviseprincipen), skyddat den enskilda människan och respekterat 

människovärdet vid forskning (fysisk, psykiskt och integritets skydd). Författarna 

bakom denna litteraturstudie använde ett etiskt förhållningssätt, vilket betyder att 

inget resultat medvetet har undanhållits.   
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4 RESULTAT 

Resultatet omfattar tolv kvantitativa icke-experimentella originalstudier. Resultatet 

av dessa studier presenteras under tre kategorier.   

 

Tabell 1: Sammanfattning av viktiga resultat 

Bedömning med mätinstrument 

BMI 

SGA 

PG-SGA 

NRS 2002 

Sjukdomsparametrar som har 

samband med undernäring 

Depression 

Illamående 

Typ av cancer 

Stadium av cancersjukdom 

Cancerbehandling 

Fysiologiska parametrar som har 

samband med undernäring 

Albumin 

Total lipid koncentration 

TBK 

 

 

4.1 Bedömning med mätinstrument: 
I studierna beskrevs olika metoder för att bedöma undernäring eller risk för 

undernäring hos patienter med gynekologisk cancer. 

  

Body Mass Index (BMI) 

BMI är ett enkelt och lättförståeligt verktyg som används för att bedöma om 

patienten ligger i riskzon för undernäring. Den enda informationen som krävs är 

patientens vikt och längd. Uträkningen sker genom att vikten (kg) divideras med 

kroppslängden (m) i kvadrat (kg/m2).  BMI mellan 20-25 betyder att patienterna är 

normalviktiga. Värden under 20 innebär att patienterna har en undervikt och över 

25 betyder övervikt (Lisboa, Rezende, Muniz-Junqueira & Ito, 2008; Das, Patel, 

Dave & Bhansali, 2014; Mardas et al., 2015; Laky et al., 2006).   

 

Forskarna fann faktorer som kunde påverka BMI värdet och som kunde bidra till 

feltolkning. Orsaker som kunde påverka BMI värdet var om patienterna var 

svullna, hade ascites, förlorad muskelmassa och förlust av subkutant fett (Zorlini, 

Akemi Abe Cairo & Salete Costa Gurgel, 2008; Laky et al., 2006). 
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Subjective Global Assessment (SGA) 

SGA är ett mätinstrument som inriktar sig på att undersöka det aktuella 

fysiologiska och näringstillståndet. Anamnesen omfattar information om 

viktnedgång, förändringar av kaloriintag, fysisk kapacitet, sjukdomshistorik och 

mag-tarmsymtom. Frågeformuläret består av sex frågor som handlar om vikt och 

längd, mat och dryck, nedsatt födointag och status om fysisk aktivitet. De första 

fyra frågorna besvaras av patienten själv medan frågorna fem och sex besvaras av 

en sjuksköterska, dietist eller läkare. Dessa frågor handlar om patientens diagnos 

relaterad till nutrition och psykiska välbefinnande. Alla svar som besvaras 

poängsätts, där en högre poängsumma anger högre risk för undernäring. Utifrån 

frågorna i frågeformuläret kategoriseras patienterna utifrån tre grupper, SGA-A 

vilket innebär att patienterna är välnärda, SGA-B innebär att de är måttligt eller 

misstänkt undernärda och SGA-C att de är allvarligt undernärda (Laky, Janda, 

Cleghorn & Obermair, 2008; Zorlini et al., 2008).  

 

Zorlini et al. (2008) och Laky et al. (2008) ansåg att SGA var en relevant och 

pålitligt mätinstrument att använda vid bedömning av nutritionsstatus hos patienter 

med gynekologisk cancer. Zorlini et al. (2008) visade att 16 % av patienterna som 

var överviktiga enligt BMI (vilket betyder BMI över 25) var undernärda enligt 

SGA. 

 

Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) 

PG-SGA är ett frågeformulär som har utformats från SGA och är uppbyggt på ett 

liknande sätt.  Det som är skillnaden är att frågeformuläret består av frågor som 

inriktar sig på patienternas metaboliska stress. Detta formulär består av frågor som 

patienterna besvarar, vilket innefattar frågorna ett till fyra, medan sjuksköterskorna 

besvarar frågorna fem till sju. Utifrån frågorna delas patienterna sedan in i tre olika 

grupper: PG-SGA-A innebär att patienterna har en normal näringsstatus, PG-SGA-

B innebär att patienterna har en mild undernäring och PG-SGA-C betyder att 

patienterna har en allvarlig undernäring (Das et al., 2014; Nho, Kim & Kwon, 

2014; Laky et al., 2006; Rodrigues & Chaves, 2015).  

 

I Das et al. (2014), Nho et al. (2014), Laky et al. (2006) och Rodrigues et al. 

(2015) studier påvisades det att PG-SGA var ett mätinstrument att föredra framför 

BMI, och menade att PG-SGA var ett lättillgängligt instrument som gav en god 

uppfattning av om patienterna var undernärda eller inte  

 

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS) 

Hertlein et al. (2014) använde NRS 2002 som är ett validerat screeninginstrument 

av Danish Society for the Parenteral and Enteral Nutrition. Mätmetoden är ett 

frågeformulär till patienterna som omfattar frågor om patienternas BMI, 

viktnedgång, minskat matintag, sjukdomens svårighetsgrad och patientens ålder. 

Frågeformuläret kompletteras även med en fysisk inspektion utav en 

sjuksköterska, dietist eller läkare. De olika frågorna kan ge ett betyg mellan 0 till 6 

poäng. Ett betyg över 3 betyder att det finns risk för malnutrition, mer 
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komplikationer, ökad dödlighet och en längre vårdtid än patienterna som inte 

befinner sig i denna grupp. 

 

I Hertlein et al. (2014) studie visade det sig att hälften av patienterna var i riskzon 

för att utveckla undernäring. Allvarlig risk för undernäring fanns hos två tredje 

delar av dessa patienter.  

 

4.2 Sjukdomsparametrar som har samband med undernäring  

Depression var ett vanligt tillstånd som förekom bland de patienter som hade 

undernäring (Nho et al., 2014). Andra bidragande faktorer till viktminskning vid 

undernäring var att patienter hade en oro över hur prognosen såg ut och över 

cancerdiagnosen. Depression kunde också uppstå på grund av att patienterna 

hamnade i en situation som de inte kunde styra över (Lisboa et al., 2008). 

Depression bland patienter med gynekologisk cancer fanns upp till hälften av 

patienterna, och var vanligare bland kvinnorna med en malign diagnos än de som 

drabbats av en benign (Nho et al., 2014). 

 

Laky et al. (2010), Zorlini et al. (2008), Rodrigues et al. (2015) beskrev att 

patienter med gynekologisk cancer upplevde aptitlöshet, anorexi, muntorrhet, 

illamående, kräkningar, förstoppning eller diarré. Dessa parametrar bidrog till 

undernäring. Illamående fanns hos cirka hälften av patienterna i Rodrigues et al. 

(2015) studie och beskrevs vara associerad med kräkningar och dysfagi (Zorlini et 

al., 2008). 

 

Förekomsten av undernäring varierade beroende på cancertypen (Nho et al., 

2014), däremot i Das et al. (2014) studie hittades ingen signifikant skillnad mellan 

cancertyp och nivå av undernäring. I Zorlinis et al. studie (2008) visade resultaten 

att kvinnor med corpuscancer hade högre procent av undernäring men 

ovarialcancer beskrevs ha högsta prevalens av undernäring i Laky et al. (2008), 

Hertlein et al. (2013) och Rodrigues et al. (2015) studier.  

 

Laky et al. (2006) påstod i sin studie att mer än hälften av patienter med 

ovarialcancer var undernärda. I Rodrigues et al. (2015) studie beskrevs att cirka 81 

% av alla undernärda patienter som deltog i studien hade ovarialcancer i grunden. 

Corpuscancer patienter beskrevs ha lägre nivå av undernäring, högre BMI och 

rapporterade mindre viktförändring än patienter med cervix eller ovarialcancer 

(Laky et al., 2006; Rodrigues et al., 2015). Gupta et al. (2010) påståd att 

normalviktiga patienter med ovarialcancer hade en medianöverlevnad på 19,3 

månader, 15,5 månader för de med en måttlig undernäring och 6,7 månader för de 

med en långt gången undernäring. Ovarialcancer patienter hade mer undernäring 

än patienter med corpuscancer eller andra benigna sjukdomar i Rodrigues et al. 

(2015) studie. 

 

Ett lägre stadium av cancersjukdom var relaterad till lägre nivå av undernäring 

(Laky et al., 2006; Rodrigues et al., 2015; Nho et al., 2014). Enligt Rodrigues et al. 

(2015) var nutritionsstatus hos patienter med gynekologisk cancer relaterad till 
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cancer stadium eller komplikationer relaterad till behandlingen, inte bara relaterad 

till cancertyp. Gupta et al. (2010) kom fram till att varken stadium vid diagnosen 

eller tidigare behandlingshistorik hade någon påverkande effekt på 

nutritionsstatus. Laky et al. (2008) jämförde i sin studie att hög ålder och 

sjukdomsstadium var förknippad med sämre prognos. 

 

Olika cancer behandlingar påverkade näringsstatus hos patienter med 

gynekologisk cancer. Det fanns problem när det gällde intag av mat som var till 

stor del kopplad till de patienter som genomgick cytostatikabehandling. 

Malnutrition var observerad hos två tredje delar av patienter som hade genomgått 

kirurgi (Hertlein et al., 2013) eller de patienter som hade haft cytostatika 

behandling inom sex månader (Nho et al., 2014). Gupta et al. (2010) kom fram till 

patienter med förbättrad näringsstatus efter tre månader hade en bättre överlevnad 

än de med en sämre näringsstatus. En bra näringsstatus beskrevs vara viktig för att 

öka överlevnaden när patienter gick igenom en cancerbehandling. Mardas et al. 

(2015) presenterade en kostförändring för kvinnor som drabbades av ovarialcancer 

och som gick igenom cytostatikabehandling. Där kom de fram till att en 

kostförändring hade en bidragande effekt och ökade därmed överlevnaden bland 

dessa kvinnor.  

 

I en studie av Nho et al. (2014)  delades PG-SGA enkäten ut till 129 patienter med 

en gynekologisk cancerdiagnos för att kunna fastställa förekomsten och olika typer 

av nivåer av undernäring. Det visade sig att det var hälften av patienterna som var 

undernärda i studien, dessa patienter var patienter som blev återinlagda eller 

patienter som fick strålbehandling. Det framkom även i denna studie att 

undernäring var vanligare hos patienter som behandlades med cytostatika.  

Orsaken till detta berodde på de olika typerna av biverkningar som 

cytostatikabehandling lämnade efter sig. Vanliga biverkningar som presenterades i 

studien var illamående, kräkningar, diarréer och mukosit. Patienterna som 

behandlades med cytostatikabehandling upplevde smakförändringar, vilket innebar 

att maten smakade metall eller att smaken helt var borta. Detta ledde då till att 

nedsatt aptit. Cytostatikabehandlingen påverkade även näringsupptaget genom att 

det orsakade metabola störningar.  

 

4.3 Fysiologiska parametrar som har samband med undernäring 
Serum albumin är en blod parameter som har relation med nutritionsstatus (Das et 

al., 2014). Albumin är en parameter som kan påvisa objektivt långvarig 

malnutrition (Laky et al., 2006). Patienter med ovarialcancer hade lägsta serum 

albumin nivå, vilket betyder att de hade lägre nivå än vad som räknas som normalt 

(Kathiresan, Brookfield, Schuman & Luci III, 2011) och signifikant lägre nivå än 

patienter med corpuscancer (Laky et al., 2006). Lågt serum albumin beskrevs ha 

samband med undernäring vid postoperativa komplikationer, reoperationer, mer 

återinläggningar, intensivvårds behov eller cancer recidiv (Kathiresan et al., 2011). 

 

Andra blodparametrar som togs upp var total lipid koncentration, som visade att 

patienter med cervixcancer hade högre koncentration av feta syror i blodet än 
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kvinnor utan cancer i Lisboa et al. (2008) studie. Forskarna förklarade att detta 

kunde bero på att cancersjuka kvinnor i sena stadier av cancer utvecklade katabola 

reaktioner som ledde till kakexi eller kunde bero på själva cancerbehandlingen.  

 

Total kropps kalium (TBK) var en annan parameter som visade metabolisk aktiv 

vävnad som kunde vara påverkad hos patienter med dåligt nutritionsstatus. TBK 

påverkades inte av vätskedistribution i kroppen. TBK hos undernärda patienter 

med gynekologisk cancer var lägre än TBK-värdet hos välnärda patienter. Det var 

emellertid en dyr och tidskrävande bedömning (Laky et al., 2008). 

 

4.4 Resultat sammanfattning 
Det fanns olika metoder och parametrar för att bedöma undernäring hos kvinnor 

med gynekologisk cancer. Mätinstrumenten som redovisades var SGA, PG-SGA, 

BMI och NRS-2002. PG-SGA, som var en utveckling av SGA, bestod av en enkät 

(som både patienter och sjuksköterskor fyllde) och en undersökning. PG-SGA var 

det mätinstrumenten som visades vara mest lämpligt att använda hos patienter med 

gynekologisk cancer. Fysiologiska parametrar och sjukdomsparametrar som hade 

samband med undernäring redovisades i studierna. Fysiologiska parametrar som 

påverkades av undernäring var serum albumin, total lipid koncentration och TBK. 

Sjukdomsparametrar som hade en relation med undernäring var depression, 

illamående, cancertyp, stadium av cancersjukdom och cancerbehandlingen. 

Malnutrition var mer observerad hos patienter som genomgick kirurgi eller 

cytostatikabehandlingen. Den cancerform som drabbades mest av undernäring var 

patienter med ovarialcancer, desto senare stadium av denna diagnos patienten 

befann sig i ju högre risk för undernäring (se tabell 1). 

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
Som metod användes en systematisk litteraturstudie, där författarna sökt, kritiskt 

granskat samt sammanställt vetenskapliga artiklar utifrån det valda området 

(Kristenson, 2014). Syftet med studien var att beskriva metoder for att kunna 

bedöma undernäring eller risk för undernäring samt beskriva parametrar som har 

samband med undernäring hos patienter med gynekologisk cancer. Sökningen av 

artiklarna var strukturerat utifrån databaserna CINAHL och Medline vilket är två 

av de största databaserna inom området vårdvetenskap. Att söka i flera databaser 

ökade chansen att hitta relevanta studier vilket i sin tur ökar studiens trovärdighet 

(Kristensson, 2014). En styrka i studien var att flera artiklar kom fram från båda 

databaserna. 

 

Inklusionskriterier bestämdes innan urvalet genomfördes, vilket rekommenderas 

när en systematisk litteraturstudie görs (Kristensson, 2014). En begränsning vid 

sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade på engelska. Genom denna 

begränsning kan relevanta studier missats, men författarna till denna 

litteraturstudie hade inte tillräckligt med kunskap i andra språk än svenska och 

engelska och det var relevant att göra denna begränsning. Artiklarna var 
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publicerade mellan 2005-2016 för att få aktuell forskning om det valda ämnet. 

Peer-reviewed valdes som begränsning i CINAHL, vilket innefattar att studierna 

var kvalitetsgranskade.  

 

Sökorden som användes utgick från ”genital neoplasms, female”, ”nutrition”, 

”malnutrition”, “nutrional assessment” för att begränsa sökningen och därmed få 

studier som var relevanta för syftet med litteraturstudien. Booleska sökoperatörer 

användes för att kombinera de olika sökorden med varandra. ”OR” användes för 

att få en bredare sökning medan ”AND” användes för att få en begränsad och mer 

specifik sökning. Blocksökning användes för att hitta alla artiklar som fanns inom 

ämnet. Enligt Willman et al (2006) är det en styrka att genomföra en blocksökning 

på grund av att enbart sökningar i fritext kan bidra till för många irrelevanta 

träffar. I den här litteraturstudien kombinerades både blocksökningen med 

fritextsökningen för att hitta alla artiklar som fanns inom det aktuella ämnet. 

Komplettering med fritextsökning bidrog till sensivitet till sökningen. Fler artiklar 

upptäcktes på detta sätt, vilket var önskvärt då det var svårt att finna forskning 

inom det aktuella ämnet. 

 

Samtliga artiklar som ingick i denna litteraturstudie var kvantitativa eftersom det 

inte fanns kvalitativa studier som svarade på syftet. En granskning med 

granskningsmallar (Kristensson, 2014) visade att de hade medelhög till hög 

kvalitet. Brister som förekom i studierna var dels att urvalet inte var representativt 

(till exempel när patienter som inte hade bekräftad cancer deltog eller patienter 

som inte talade engelska uteslöts från studierna), bortfall förekom då patienter inte 

var villiga att genomföra en 60 minuters kroppskompositions mätning, eller i några 

studier var rekryteringen av urvalet inte tydligt beskrivet (Se bilaga 2). 

Användningen av validerade granskningsmallar var till stor hjälp för att ta 

ställning till vilken kvalitet artiklarna hade. Granskningsmallarna underlättade att 

identifiera styrkor och svagheter och hjälpte till att avgöra att enbart studier av god 

kvalitet inkluderades. Kvalitetsgranskningen utfördes var för sig, vilket kan ses 

som en positiv strategi eftersom författarna inte påverkades av varandra 

(Henricson & Billhut, 2012).   

. 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva metoder för att kunna bedöma undernäring 

eller risk för undernäring samt beskriva parametrar som har samband med 

undernäring hos patienter med gynekologisk cancer. Resultatet har påvisat olika 

typer av bedömningsinstrument som är användbara för att identifiera undernäring 

hos patienter med gynekologisk cancer. BMI är ett mycket vanligt, enkelt, snabb 

och billig metod. Dock anses metoden inte identifiera undernäring hos patienter 

med gynekologisk cancer eftersom metoden inte bedömer den senaste 

viktminskningen, förändringar i kaloriintag, GI-symtom och kliniska parametrar. 

Zorlini, et al. (2008) och Laky et al. (2006) ansåg att BMI inte var ett bra 

bedömningsinstrument att använda för att identifiera undernäring hos patienter 

med gynekologisk cancer. De menar att BMI hellre ska användas som ett 

komplement till bedömningsinstrumentet. Användningen av BMI resulterade att 
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information inte framkom om patientens ofrivilliga viktförlust och inte heller 

information om hur patientens nutrition eventuellt har förändrats. BMI-värdet kan 

dessutom vara påverkat av faktorer som svullnad, ascites eller tumörens vikt. I 

studien av Laky et al. (2006) har BMI jämförts med andra mätinstrument (SGA), 

där det då vistas att BMI inte är helt tillförlitligt för patienter med gynekologisk 

cancerdiagnos som är undernärda.  

 

Det framkom i studierna att PG-SGA var ett tillförlitligt mätinstrument som kan 

användas för att bedöma undernäring hos patienter med gynekologisk cancer. 

Enligt litteraturstudien lyckades PG-SGA identifiera flest undernärda patienter vid 

jämförelse med BMI. PG-SGA ansågs också vara mer kompetent då instrumentet 

tydligare identifierade förändringar vid uppföljning av patienternas 

nutritionsstatus. Utifrån Da Silvia Flink, De Mello & De Mello (2014) är PG-SGA 

ett lämpligt mätinstrument som är användbart att använda klinisk för att bedöma 

undernäring och förhindra postoperativa komplikationer. I Li et al. (2011) studie 

användes olika bedömningsverktyg för att mäta kroppens sammansättning och för 

att diagnostisera undernäring hos patienter med lungcancer. De kom fram till att 

PG-SGA och SGA var de lämpligaste instrumenten att använda för att bedöma 

undernäring hos patienter med lungcancer. I studien fanns högre procent manliga 

deltagare och dessutom tumörerna fanns inte i buken utan i thorax, vilket innebär 

att PG-SGA är lämpligt att använda hos andra patienter som har andra 

cancerdiagnoser än gynekologisk. PG-SGA används i Li et al. (2011), Nho et al. 

(2014) och Das et al. (2014) studier som togs plats i Asien men PG-SGA 

förekommer även i andra studier från olika kontinenter som är inkluderade i denna 

litteraturstudie, där det också visar sig vara det lämpligaste 

bedömningsinstrumentet.  

 

Angående parametrar som har samband med undernäring fann forskarna av 

litteraturstudien att det inte är bara cancertypen som påverkar undernäring utan att 

det kan vara cancer stadium som gör det. Fynd i studier att patienter med 

ovarialcancer hade sämre nutritionsstatus än andra cancerpatienter kan bero på att 

ovarialcancer är beskriven att upptäckas vanligtvis i ett senare stadium och har 

lägre serum albumin än andra gynekologiska cancerformer. Andra parametrar som 

hade samband med undernäring var illamående och depression. Själva 

cancerbehandlingen leder till undernäring eftersom illamående kan vara en vanlig 

biverkan av cytostatika och kirurgi. Depression beskrevs vara vanligt bland 

patienter som var undernärda, dessa kvinnor som drabbades av gynekologisk 

cancer kände oro över prognosen och kunde inte styra över situationen. Prognosen 

är sämre vid sena stadier av gynekologisk cancer vilket bidrar till att dessa kvinnor 

har högre risk att drabbas av undernäring vilket leder till ökade lidandet. Detta 

tyder på att lidande har betydelse för undernäring.  

 

Sjukdomslidande, som patienter upplever i relation till cancer, cancerbehandling 

och effekter av behandlingen, samt livslidande, när patienten inte klarar sig som 

tidigare, är två orsaker till undernäring som är viktigt att ta hänsyn till som 

sjuksköterska. Att lindra lidande görs genom att hjälpa patienten att uthärda sin 

kropp, bli sedda som person och bli bekräftade i sin existentiellt svåra situation. 
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När man drabbas av en livshotande sjukdom som cancer är lidandet ofrånkomligt. 

I en situation där man dessutom blir beroende av andra är en bidragande faktor till 

ett vård-, sjukdoms- och livslidande. Denna form av lidande kan bidra med 

kroppsliga symtom som utmätning, depression och aptitlöshet. Därför är 

sjuksköterskans lindrande insatser, kunskap och egenskaper viktiga vid mötet och i 

lindring av patientens lidande. 

 

Lindrande insatser kan inriktas på att förbättra patientens nutritionsstatus. Med en 

bra nutritionsstatus undviker patienter att lida av komplikationer som var orsakade 

av undernäring, som kan vara fysiska, psykiska eller vårdrelaterade. En bra 

nutritionsstatus är viktigt för att klara cancerbehandlingen. Nutritionsbehandlingen 

är lika viktigt som den medicinska behandlingen av cancer (Socialstyrelsen, 2011). 

Mardas et al (2015) visade att en förbättrad nutritionsbehandling ledde till att 

patienterna med ovarialcancer levde längre och dessutom hade bidragande effekter 

i cytostatika behandlingen. Att lindra lidandet innebär att dämpa besvären från 

patientens symtom och öka deras välbefinnande och livskvalitet (Wiklund Gustin 

et al., 2012). Kvinnor med förbättrad nutritionsstatus visade sig ha en bättre 

överlevnad än de med en sämre näringsstatus, vilket är något att ta hänsyn till som 

vårdpersonal för att minska lidandet i samhället. 

 

6 SLUTSATS 
För att kunna bedöma undernäring eller risk för undernäring, finns olika 

mätinstrument Det mest använda, specifika, och sensitiva instrumentet för att 

bedöma undernäring hos patienter med gynekologisk cancer verkar vara PG-SGA. 

Litteraturstudiens resultat redovisar för vilken bedömningsstöd som är mest 

relevant vid bedömning av undernäring hos patienter med gynekologisk cancer. 

BMI har visat bristande resultat i de vetenskapliga studierna och bör därför 

användas som ett komplement till andra mätinstrument. SGA, PG-SGA och NRS-

2002 har däremot visat på mer tillförlitlighet vid identifiering av undernäring hos 

denna patientgrupp och kan därför vara lämpliga metoder att använda inom 

cancersjukvården. Utifrån detta är det viktigt att göra en tidig bedömning av 

undernäring, vilket kan hjälpa till att undvika vissa komplikationer. En bra 

nutritionsbehandling leder till en förbättrad nutritionsstatus och högre överlevnad 

bland kvinnor med gynekologisk cancer. 

 

6.1 Kliniska implikationer 
För att kunna göra en rätt och tidig bedömning och kunna sätta in åtgärder som 

behövs, är det viktigt att förstå hur undernäring kan påverka behandlingen och 

prognosen för kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer. En tidig bedömning 

av undernäring eller risk för undernäring påverkar möjligheten att undvika 

komplikationerna och förbättrar patientens prognos, överlevnad, och minskar 

lidandet. Att kunna göra en korrekt bedömning av nutritionsstatus är viktigt. Det 

finns evidens som visar att med fel mätinstrument kan det bli en felbedömning 

vilket kan leda till onödigt lidande för patienterna. Objektiva parametrar, såsom 

serum albumin, bör kombineras med subjektiva, såsom PG-SGA, för att göra en 

komplett bedömning och kunna utföra ett patientsäkert arbete. 
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Fortsatt forskning behövs inom området. Ett förslag är att göra mer kohort studier 

där patienterna följs upp under tiden för att kunna identifiera vilka åtgärder som är 

mest lämpliga att använda vid undernäring hos patienter med gynekologisk cancer, 

och vilka åtgärder som är mest effektiva. Ett annat förslag är att göra kvalitativ 

forskning för att kunna ha ett patientnära perspektiv om hur patienter med 

gynekologisk cancer upplever nutritionsproblem. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: söktabell 
DATUM DATABAS SÖKNINGEN ANTAL 

TRÄFFAR 

UTVALDA 

20160216 CINAHL S1:  

(MH "Genital Neoplasms, 

Female+") 

23 610  

  S2:  

(MH "Malnutrition") 

3 944  

  S3:  

(MH "Nutrition+") 

104 500  

  S4: (MH: Nutritional 

Assessment) 

11 486  

  S5: S2 OR S3 OR S4 110 847  

  S6: S1 AND S5 401  

  S7: S1 AND S5 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20050101-

20161231 

193  

  S8: nutrition 76 449  

  S9: malnutrition 8 484  

  S10: nutritional status 14 627  

  S11: Gynecological 

cancer 

973  

  S12: S8 OR S9 OR S10 87 413  

  S13: S11 AND S12 17  

  S14: S11 AND S12 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20050101-

20161231 

12  

  S15: S6 OR S13 310  

  S16: S6 OR S13 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20050101-

20161231 

198 Urval 1 (abstrakt): 22 

Urval 2 (full text): 9 

Urval 3 (ingår i 

studien): 8 
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20160216 MedLine S1: (MH "Genital 

Neoplasms, Female+") 

192 905  

  S2: (MH "Malnutrition+") 105 806  

  S3: (MH: “Nutrition 

Assessment”) 

11 044  

  S4: S2 OR S3 114 651  

  S5: S1 AND S4 157  

  S6: gynecological cancer 5 341  

  S7: nutrition 285 946  

  S8: malnutrition 37 475  

  S9: nutritional status 59 514  

  S10: S7 OR S8 OR S9 328 912  

  S11: S6 AND S10 38  

  S12: S5 OR S11 191  

  S13: S5 OR S11 

Limiters - English 

Language; Published 

Date: 20050101-

20151231 

79 Urval 1: 17 (därav 5 

var dubbletter) 

Urval 2: 5 

Urval 3: 4 

 

 

 

 



Bilaga 2: artikelmatris 
Författare, Titel, 

Tidskrift,  

År och Land 

Syfte Metod (design, urval, 

datainsamlingsmetod, data analys) 

Resultat Granskning 

Das, U., Patel, S., 

Dave, K., & 

Bhansali, R. 

Assessment 

of nutritional 

status of 

gynecological 

cancer cases in 

India and 

comparison of 

subjective and 

objective nutrition 

assessment 

parameters South 

Asian Journal of 

Cancer 

(2014) Indien 

Syftet var att 

bedöma 

nutritionsstatus hos 

gynekologiska 

patienter med hjälp 

av Patient 

genererad 

Subjektiv Global 

Assessment (PG - 

SGA) sedan 

jämföra det med 

body mass index 

(BMI), 

hemoglobin, serum 

albumin, och 

ungefärliga 

procentuella vikt 

förlorade i förra en 

månad så att hitta 

någon parameter 

som kan användas i 

stället för den 

omfattande 

utvärderingsverkty

g 

Design  

Tvärsnittsstudie 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor med gynekologisk cancer som 

besöker sjukhuset för första gången.  

 

Exklusionskriterier 

Uteslutningskriterierna var någon form av 

cancer behandling  

 

Studiegrupp 

N= 60 kvinnor 

Medelåldern för studiegruppen var 46.65 

år 

 

Urval 

Slumpmässigt 

 

Bortfall 

Presenteras inte 

 

Datainsamlingsmetod 

Granskning av journaler 

PG-SGA 

Blodparameter (serum albumin, 

hemoglobin) 

BMI 

 

88,33% i denna studie 

hade viss grad av 

undernäring eller var i 

riskzon för 

undernäring. Studier 

som utförts tidigare 

visar också siffror 

mellan 40 och 80 % 

beroende på vilken 

utvärderingsverktyg 

som används, platsen 

och stadium av 

cancer.  

 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Tydligt syfte 

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier 

beskrivs 

 

 

 

Svagheter 

Otydlig beskrivning om 

datainsamlingsmetoden. 

 

. 
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Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader 

Gupta, D., Lis, C. 

G., Vashi, P. G., 

& Lammersfeld, 

C. A. 

Malnutrition amo

ng gynaecological 

cancer patients. 

European Journal 

of Clinical 

Nutrition (2010), 

USA 

Syftet var att 

utvärdera 

effekterna av en 

förbättrad 

näringsstatus bland 

patienter med 

äggstockscancer 

och hur det 

påverkar 

överlevnaden 

 

 

Design 

Retrospektiv 

 

Inklusionskriterier 

Endast patienter med histologiskt bekräftad 

diagnos på äggstockscancer ingick i denna 

studie. 

Exklusionskriterier 

Presenteras inte 

 

Studiegrupp 

N=98 kvinnor 

Medianåldern vid presentationen 

var 55,3 år 

 

Urval 

Presenteras inte 

 

Bortfall 

Inget bortfall. 

 

Datainsamlingsmetod 

SGA beräkning (Subjective Global 

Assessment). 

 

Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader 

Studie kom fram till 

patienter med 

förbättrad 

näringsstatus efter tre 

månader hade en 

signifikant bättre 

överlevnad än de med 

en sämre 

näringsstatus. 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Inklusionskriterier 

presenteras.  

Metoden har en tydlig 

beskrivning.  

 

Svagheter 

Inga exklusionskriterier 

presenteras.  

Ingen tydlig beskrivning 

av urvalet. 
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Hertlein, L., 

Kirschenhofer, A., 

Fürst, S., Beer, D., 

Göß, C., Lenhard, 

M.. . Rittler, P. 

Malnutrition and 

clinical outcome 

in gynecologic 

patients. 

European Journal 

of Obstetrics & 

Gynecology and 

Reproductive 

Biology 

(2014), Tyskland. 

Syftet var att samla 

in data om 

malnutrition kring 

gynekologiska 

patienter i ett tyskt 

sjukhus och genom 

att använda NRS 

verktyg. 

Design  

Kohort (Prospektiv) 

 

Inklusionskriterier 

Patienter äldre än 18, inläggning på 

sjukhuset minst 1 natt. 

 

Exklusionskriterier 

Gravida kvinnor och polikliniska patienter. 

 

Studiegrupp 

N=397 deltagare  

(135 hade godartad sjukdomar och 262 

hade elakartad sjukdomar) 

 

Urval 

Konsekutivt urval 

 

Datainsamlingsmetod 

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening) 

 

Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader(Kruskal-

Wallis, Chi två, T-test) 

Statistisk mjukvara SPSS version 17.0 

42,1% patienter hade 

risk för malnutrition, 

35,8% hade stor risk 

för malnutrition. 

70.2% som hade stor 

risk för malnutrition 

hade haft ovarial 

cancer kirurgi. 

Medelhög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Datainsamlingen väl 

beskrivet. 

Resultat väl presenterad i 

tabeller. 

Resultat kommer överens 

med tidigare forskning. 

 

Svagheter 

Urval känns inte 

representativ. I studien 

blandades patienter med 

godartade sjukdomar 

med de som har 

elakartade sjukdomar. 

NRS visar bara risk för 

undernäring. 
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Kathiresan, A. S. 

Q., Brookfield, K. 

F., Schuman, S. I., 

& Lucci III, J. A. 

Malnutrition as a 

predictor of poor 

postoperative 

outcomes in 

gynecologic 

cancer patients. 

Gynecologic 

Oncology (2011), 

USA. 

Syftet var att 

undersöka om 

sänkta nutritions 

parametrar 

korrelerar med 

ökad postoperativa 

komplikationer 

utan att ta hänsyn 

till andra 

riskfaktorer i 

patienter med 

gynekologisk 

cancer. 

Design  

Retrospektiv 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor med gynekologisk cancer 

diagnos, preoperative nutritionsstatus 

(albumin, BMI, ALC) 

 

Studiegrupp 

N= 300 Medelålder 53,7-55.1 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod 

Journal granskning 

BMI 

Serum albumin 

ALC (absolut Lymphocite Count) 

 

Dataanalys 

Statistiska analys av skillnader(ANOVA, 

Student´s T-Test, Chi två, Fisher) 

Statistisk mjukvara SPSS version 21.0 

Låg BMI hade 

signifikant samband 

med återinläggningar 

på sjukhuset och med 

cancer recidiv. 

Patienter med ovarial 

cancer hade sämre 

albumin nivåer. 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Enligt studiens författare 

är den här studien den 

största och första som 

mäter komplikationer 

med den här typen av 

patient.  

 

Svagheter 

Rekryteringen av urvalet 

och bortfallet är inte 

beskrivet. 

Andra 

nutritionsparametrar 

såsom transferrin, retinol 

eller prealbumin var inte 

mätta inför kirurgi. 

Exklusionskriterier finns 

inte beskrivna. 

 

Laky, B., Janda, 

M., Bauer, J., 

Vavra, C., 

Cleghorn, G., & 

Obermair, A. 

Malnutrition 

among 

gynaecological 

cancer patients. 

Syftet var att  

bedöma 

nutritionsstatus hos 

patienter med 

gynekologisk 

cancer 

Design 

Prospektiv. 

 

Urval 

Kvinnor med misstänkt eller bekräftad 

primär gynekologisk cancer. 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor med gynekologisk cancer. 

Etthundra sexton 

patienter 

klassificerades som 

normalviktiga 

(PG-SGA A), 29 

patienter var måttligt 

undernärda 

(PG-SGA B) och 

ingen av patienterna 

Medelhög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Stort urval av deltagare. 

Tydligt syfte.  

 

Svagheter 
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European Journal 

of Clinical 

Nutrition (2006), 

Australien 

Patienter med misstänkt äggstockscancer. 

 

Exklusionskriterier 

Cancer recidiv, behandling för någon 

annan cancerform under senaste 5 åren, 

funktionshinder, eller patienter som inte 

talar engelska. 

 

Studiegrupp 

Av 298 (100%) lämpliga patienter, 

informerat skriftligt samtycke erhölls från 

161 (54%) patienter mellan mars 2004och 

juli 2005 

Medelåldern för de 145 patienter var 

59.1714.7 år. 

 

Bortfall 

137 stycken  

 

Datainsamlingsmetod 

PG-SGA 

BMI 

Serum albumin 

 

Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader(T-test, Chi-

två, Regression analys) 

Statistisk mjukvara SPSS version 11.5 

var allvarligt 

undernärda (PG-SGA 

C).  

 

Retrospektiv granskning 

av journaler kan vara en 

nackdel då viktig data 

kan saknas i journaler 

och då vara svårt att få ta 

i efterhand. Ingen tydlig 

beskrivning av urvalet. 

Stort bortfall. 

Laky, B., Janda, 

M., Cleghorn, G., 

& Obermair, A. 

Comparison of 

different 

Syftet var att 

undersöka 

validiteten av olika 

nutritions 

diagnostik verktyg 

Design  

Kohort (Prospektiv) 

 

Inklusionskriterier 

Patienter med misstänkt eller bekräftad 

24 % av patienterna 

hade mild eller kraftig 

malnutrition. 

Högre SGA score 

prevalens fanns hos 

Medelhög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor  

Stor urval. 
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nutritional 

assessment and 

body-composition 

measurements in 

detecting 

malnutrition 

among 

gynecologic 

cancer patients. 

The American 

Journal of 

Clinical Nutrition 

(2008), 

Australien. 

såsom PG-SGA, 

TBK, serum 

albumin, hudvecks 

tjocklek och kropps 

densitet för att 

identifiera patienter 

med gynekologisk 

cancer och deras 

risk för 

undernäring. 

primär gynekologisk cancer. 

 

Exklusionskriterier 

cancer recidiv, behandling för någon annan 

cancer under senaste 5 åren, 

funktionshinder, eller patienter som inte 

talar engelska. 

 

Studiegrupp 

N=194 deltagare, medelålder var 58,7 år. 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

 

Bortfall 

Av 234 patienter 

26 tackade nej till studien 

8 hade ofullständig data 

6 patienter hade behandlingen på ett annat 

sjukhus. 

 

Datainsamlingsmetod 

SGA 

Serum albumin 

Kroppsvikt och längd 

Hudvecks tjocklek  

TBK (total kropps kalium) 

Kropps densitet. 

 

Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader(T-test, 

Kruskal-Wallis)  

Statistisk mjukvara SPSS version 14.0 

patienter med ovarial 

cancer. 

Risk för bias redovisat. 

Bortfallsflöde 

 

Svagheter  

Mycket bortfall då 

många patienter inte var 

villiga att genomföra en 

60 minuters 

kroppskompositions 

mätning.  

Urvalet är inte 

representativ då fanns 

patienter som inte hade 

bekräftad cancer. 
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Laky, B., Janda, 

M., Kondalsamy-

Chennakesavan, 

S., Cleghorn, G., 

& Obermair, A. 

Pretreatment 

malnutrition and 

quality of life-

association with 

prolonged length 

of hospital stay 

among patients 

with 

gynecological 

cancer: a cohort 

study. BMC 

Cancer (2010), 

Australien. 

Syftet var att 

beskriva vilka 

faktorer innan 

första behandlingen 

kan förutse 

vårdtidens längd i 

patienter med en 

misstänkt eller 

bekräftad 

gynekologisk 

cancer. 

Design  

Kohort (Prospektiv) 

 

Inklusionskriterier 

Patienter med misstänkt eller bekräftad 

primär gynekologisk cancer.  

 

Exklusionskriterier 

cancer recidiv, behandling för någon annan 

cancer under senaste 5 åren, 

funktionshinder, eller patienter som inte 

talar engelska. 

 

Studiegrupp 

157 deltagare. Medelålder var 58 år. 

 

Urval 

Bekvämlighets urval 

 

Bortfall 

194 gav informerat samtycke, 32 tackade 

nej till funktionstest, 5 blev exkluderade 

pga. ofullständig data. 

 

Datainsamlingsmetod 

PG-SGA beräkning (Patient Generated- 

Subjective Global Assessment) 

FACT-G enkät (Functional Assessment of 

Cancer Therapy-General) 

 

Dataanalys 

Deskriptiv statistik, regression analys. 

Statistisk mjukvara SPSS version 16.0 

 

BMI var inte en 

indikator för antal 

vårddygn. 

Låg pre-behandling 

albumin, hemoglobin, 

livskvalitet, FACT-G 

poäng eller hög PG-

SGA hade stor 

betydelse i högre antal 

vårddygn. Avancerad 

ovarial cancer hade 

signifikant större 

sannolikhet att ha mer 

vårddygnsbehov i 

jämför med andra 

patienter. 

Medelhög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Stor urval 

Studien påvisar och 

förstärker vad tidigare 

forskning har visat.  

Hög deltagningsgrad. 

Pre-behandling 

undersökning. 

 

Svagheter  
Datainsamlingen 

genomfördes innan 

cancer behandling och 

inte efteråt. 

Urvalet är inte 

representativ då fanns 

patienter som inte hade 

bekräftad cancer. 

Selektion bias då 

patienter som inte talade 

engelska fick inte vara 

med. 
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Lisboa, A. Q., 

Rezende, M., 

Muniz-Junqueira, 

M. I., & Ito, M. K. 

Altered plasma 

phospholipid fatty 

acids and 

nutritional status 

in patients with 

uterine cervical 

cancer. Clinical 

Nutrition (2008), 

Brasilien. 

Syftet var att 

undersöka 

förändringarna i 

plasma av 

fosfolipid feta syror 

profil kring 

undernäring vid 

patienter med 

cervix cancer. 

Design  

Kontrollerad tvärsnitt studie (Komparativ) 

 

Inklusionskriterier 

alla patienter i stålbehandlingsmottagning i 

Brasilia sjukhuset som hade en bekräftad 

invasiv karcinom i cervix, som skulle 

behandlas med radioterapi (med eller utan 

kemoterapi) som första behandlingen. 

Ingen annan sjukdom. 

 

Exklusionskriterier 

någon annan cancer än i cervix eller 

metastaser, cancer recidiv eller patienter 

yngre än 18 eller äldre än 65 

 

Studiegrupp 

En patient grupp med 29 kvinnor med 

cervix cancer diagnos innan behandlingen 

och en kontroll grupp med 25 friska 

kvinnor.  

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod 

BMI, vikt förändring. 

Semikvantitativ mat enkät (Food 

Frequency Questionnaire, FFQ) 

Blodprover, total plasma lipid.  

 

 

 

 

Patienter med 

cervixcancer hade haft 

mer förlossningar än 

kvinnor i 

kontrollgruppen. 

Båda grupper hade 

liknande vikt och BMI 

dock patientgruppen 

hade förlorat mer vikt 

än kontrollgruppen. 

Patientgruppen 

upplevde mer 

förstoppning, mer 

anorexi, illamående, 

kräkningar och diarré 

även innan 

behandlingen. 

FFQ visade ingen 

skillnad i vanligt 

kaloriintag mellan 

grupperna dock 

patientgruppen åt 

mindre proteiner och 

mer kolhydrater. 

Aktuellt kaloriintag 

hade minskat i 

patientgruppen. 

Blodprover från 

patientgruppen visade 

högre saturerade feta 

syror koncentration. 

Medelhög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Datainsamlingsperiod 

välbeskrivet. 

Statistiska analyser 

förklarad 

Risk för bias redovisad. 

 

Svagheter 

Inte motiverat varför 

kvinnor äldre än 65 fick 

inte vara med i studien. 

FFQ enkät är beroende 

på patients minne. 

Bortfall inte beskrivet 
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Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader(Student´s T-

test, Pearsons, Spearmans) 

Statistisk mjukvara SAS version 8.2 

Mardas, M., 

Jamka, M., 

Mądry, R., 

Walkowiak, J., 

Krótkopad, M., & 

Stelmach-Mardas, 

M. Dietary habits 

changes and 

quality of life in 

patients 

undergoing 

chemotherapy for 

epithelial ovarian 

cancer. Official 

Journal of the 

Multinational 

Association of 

Supportive Care 

in Cancer (2015), 

Polen 

Syftet var att 

utvärdera 

kostförändringar 

bland patienter som 

genomgick 

cytostatikabehandli

ng för epitelial 

äggstockscancer 

 

Design 

Prospektiv (Kohort) 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor med diagnosen äggstockscancer 

och som behandlades med cytostatika.  

 

Exklusionskriterier 

Icke-epitelial äggstockscancer och dåligt 

allmäntillstånd. 

 

Urval 

Inte presenterat 

 

Studiegrupp 

60 patienter som genomgår 

cytostatikabehandling för äggstockscancer, 

av dess rekryterades 44 till studien.  

Kvinnor som lägger om sina kostvanor och 

vad det har för positiva/negativa effekter. 

 

Bortfall 

N=16 stycken 

 

Datainsamlingsmetod 

Semikvantitativ mat enkät (FFQ) 

 

Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader 

24 % av 

cancerpatienterna 

klassificerades som 

undernärda. De 

patienter som drabbats 

av alvarlig 

undernäring var de 

med äggstockscancer 

(67 %) och lägst var 

de med 

livmodercancer (6 %)  

De patienter som 

genomgick 

cytostatikabehandling 

hade högre risk att 

drabbas av 

undernäring (43 %). 

 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Exklusionskriterier och 

inklusionskriterier 

presenteras. 

 

Svagheter 

Många av deltagarna som 

inte genomförde studien. 

Ingen tydlig beskrivning 

av urvalet 
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Nho, J., Kim, S. 

R., & Kwon, Y. S. 

Depression and 

appetite: 

predictors of 

malnutrition in 

gynecologic 

cancer. Supportive 

Care in Cancer 

(2014). Korea 

 

 

Syftet var att  

beskriva 

nutritionsstatus och 

att identifiera 

kliniska, 

psykologiska, 

och näringsfaktorer 

som bidrar till 

undernäring 

bland 

gynekologiska 

cancerpatienter 

 

Design 

Tvärsnitt 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor över  

20 år; diagnos av gynekologisk cancer;  

avsaknad av andra stora hälsoproblem som 

kunde påverka näringsstatus, såsom 

okontrollerad diabetes mellitus, infektion 

och inflammation, leversvikt, njursvikt 

 

Exklusionskriterier 

Inte presenterat  

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

 

Studiegrupp 

N=129 kvinnor 

Åldersintervallen var  

26-82 år (medelvärde ± SD, 52,9 ± 11,7 

år). Medelåldern vid insjuknandet av 

cancer var 51,0 år (intervall, 26.0-75.0 år) 

och medianen 

varaktighet av cancer var 7,0 månader 

(intervall, 1,0-156,0 månader). 

 

Bortfall 

Inget bortfall 

 

Datainsamlingsmetod 

Enkät och intervju 

PG-SGA,  

SNAQ,  

Sextio-nio (53,5%) av 

129 patienter 

rapporterade svår 

undernäring enligt 

mätinstrumentet PG-

SGA. Undernäring 

hos patienter som 

hade fått 

cytostatikabehandling 

var högre än de som 

inte fått det. 

Depression och aptit 

var också viktiga 

faktorer som bidrog 

till undernäring. 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Tydlig genomgång av 

metod/datainsamling. 

Rimligt resultat. 

Stort urval av deltagare. 

 

Svagheter 

Inga exklusionskriterier 

presenteras.  
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BDI beräkning 

 

Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader 

Rodrigues, C. S., 

Chaves, G. V., & 

on behalf of 

Oncology 

Nutrition Group – 

Brazilian National 

Cancer Institute. 

Patient-Generated 

Subjective Global 

Assessment in 

relation to site, 

stage of the 

illness, reason for 

hospital 

admission, and 

mortality in 

patients with 

gynecological 

tumors. Clinical 

nutrition (2015), 

Brasilien. 

Syftet var att 

identifiera vilka 

faktorer relaterad 

till sjukdomen och 

onkologisk 

behandlingen kan 

beskriva 

nutritionsstatus av 

den här 

patientgruppen.  

Design  

Retrospektiv 

 

Inklusionskriterier 

Inneliggande patienter med påvisat 

gynekologiska tumörer, olika stadier och 

behandlingar  

 

Exklusionskriterier 

Andra typer av tumörer i bakgrunden, eller 

godartade tumörer. 

 

Studiegrupp 

N=146 

Medelålder var 55.3. 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

 

Datainsamlingsmetod 

PG-SGA 

Antal dagar inneliggande. 

 

Dataanalys 

Statistisk analys av skillnader (Kruskal-

Wallis, Mann-Whitney, Chi två, Fisher) 

Statistisk mjukvara SPSS version 20.0 

 

 

62,2% hade 

malnutrition eller risk 

för malnutrition, 80,8 

av dem hade ovarial 

cancer. Signifikant 

skillnad i medianen av 

PG-SGA mellan olika 

typer av cancer. 

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor: 

Pilottest av metoden 

Representativ urval 

 

Svagheter  

Retrospektiv studie som 

inte kan förklara 

betydelse av nutritions 

omvårdnadsåtgärder.  

Heterogent urval. 

Data insamlingen inte 

tydlig beskriven. 
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Zorlini, R., Akemi 

Abe Cairo, A., & 

Salete Costa 

Gurgel, 

M.Nutritional 

status of patients 

with gynecologic 

and breast cancer. 

Nutrición 

hospitalaria. 

(2008), Brasilien. 

 

Syftet var att  

identifiera den 

preoperativa 

nutritionsstatus  

av de kvinnorna 

med gynekologiska 

eller bröstcancer 

genom att använda 

två metoder i 

korrelation med 

lokalisation och 

stadium av 

sjukdomen samt 

tidigare onkologisk 

behandlingen 

Design 

Tvärsnitt. 

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor inlagda för primär kirurgisk 

cancerbehandling i bröst, äggstock, 

vulva, livmoderhalsen och corpus. 

 

Exklusionskriterier 

Patienter med andra associerade diagnoser, 

inklusive icke-gynekologiskcancer, AIDS, 

njur- eller leversvikt exkluderades från 

studien. 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

 

Studiegrupp 

N= 250 kvinnor som skulle genomgå 

kirurgibehandling av gynekologisk eller 

bröst cancer (bröst, ovarier, vulva, cervix, 

corpus). Medelålder var 52 år 

 

Bortfall  

Inget bortfall 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju, SGA och BMI 

beräkning 

 

Dataanalys  

Statistisk analys av skillnader, Chi-två test 

Bland de 250 patienter 

utvärderas den 

vanligaste 

anatomiskt ställe av 

cancer var bröstet 

(56,4%) följt 

genom livmoderhalsen 

(omkring 30 % av 

fallen).  

Undernäring leder 

även till högre risk för 

att utveckla trycksår, 

kirurgiska 

komplikationer, 

infektioner och 

långvarig 

sjukhusvistelse.  

Hög vetenskaplig 

kvalitet 

 

Styrkor 

Tydligt syfte. Studiens 

design och metod är 

tydligt beskriven. 

Eklusionskriterier och 

inklusionskriterier 

presenteras.  

Svagheter 

Ingen beskrivning av 

bortfall eller risk för 

Bias. 

Ingen tydlig beskrivning 

av urvalet 

 

 


