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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som väcker rädslor och behandlingen kan ge 

svåra symtom och vara slitsam för patienten. Under den medicinska behandlingen 

av cancer kan patienter söka sig till komplementära och alternativa behandlingar 

vilket kan öka risken för interaktioner med mediciner.  

Syfte: Var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av komplementär och 

alternativ medicin (KAM) vid cancersjukdom.  

Metod: Beskrivande systematisk litteraturstudie med 16 inkluderade artiklar som 

sökts via CINHAL och PubMed. Resultatet har bearbetats enligt innehållsanalys.  

Resultat: Patienternas användande av KAM gav dem en känsla av att ta ansvar 

och kontroll i en svår tid, minskade biverkningar av behandlingen samt stärkte sin 

egen kropp. Information om KAM-behandlingar inhämtades främst via anhöriga 

och andras positiva erfarenheter. Det framkom att vårdpersonalen inte prioriterade 

frågor om KAM och att ämnet ofta hamnade i skymundan samt att den sjuke inte 

ville ta personalens tid i anspråk för att diskutera KAM. Om vårdpersonalen var 

negativ till deras KAM-användande uppgav de att de inte kände sig respekterad. 

Kontakten med KAM-terapeuten var oftast positiv i att de kände sig sedda, att de 

fick egen tid och blev lyssnad på.  

Konklusion: Viktiga erfarenheter som patienter rapporterar kring sitt användande 

av KAM var behovet av att ta kontroll över sitt mående, stärka sin kropp, få stöd i 

sin situation, att få tid med sin vårdgivare samt att få ett gott bemötande.  
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Abstract 

Background: Cancer is a disease that causes fears and its treatment can cause 

severe symptoms and be strenuous for the patient. During the medical treatment of 

cancer, patients may seek complementary and alternative treatments, which could 

increase the risk of drug interactions. 

Aim: To describe adult patients' experience of complementary and alternative 

medicine (CAM) in cancer disease. 

Methods: Descriptive systematic literature study with 16 included articles 

searched through CINHAL and PubMed. The result has been analyzed according 

to content analysis 

Findings: Patients' use of CAM gave them a sense of taking responsibility and 

control in a difficult time, reducing side effects of treatment and strengthening 

their own body. Information about CAM treatments were obtained primarily 

through relatives and others' positive experiences. It emerged that healthcare 

workers do not prioritize issues about CAM, the patient felt neglected, and that the 

sick does not want to take the staff's time to discuss CAM. If the healthcare staff 

were negative to their CAM use, they stated that they did not feel respected. The 

contact with the CAM therapists were usually positive because they felt looked 

after, that they had their own time and were listened to. 

Conclusion: Important experiences that patients report about their use of CAM are 

the need to take control over their health, strength their body, to get support in 

their situation, to have time with their health care provider and to receive a good 

treatment. 
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Bakgrund 

Cancer 

Cancer är en sjukdom som kan drabba i stort sett alla kroppens organ. Den 

angripna cellen delar sig i en sjuklig hastighet och självdör inte som normala celler 

gör. Varför cellen okontrollerat börjar dela sig har flera orsaker som ärftlighet, 

livsstil med tobak- alkohol-, mat och solvanor, radioaktivitet och viruspåverkan 

(Cancerfonden, 2017). Då detta sker bildas oftast en tumör, en klump som 

påverkar den omkringliggande vävnaden och kan ge symtom genom att andra 

organ får mindre plats och i sin tur ger symtom, sjukdomen kan även orsaka 

symtom genom att orsaka rubbningar i kroppens normala tillstånd. Även öppna sår 

kan bildas och allvarliga infektioner kan uppkomma. En cancercell kännetecknas 

av att den har förmågan att dela sig okontrollerat, koppla ur den förprogrammerade 

självdöden som alla normala celler har och har ett väl utvecklat försvar mot 

kroppens immunförsvar. En del tumörer har även egenskapen att skapa blodkärl 

och koppla in sig på kroppens blodförsörjning.  När cancercellens sprider sig 

bildas metastaser/dottertumörer. Vanligaste lokalisation för metastaser är 

lymfkörtlarna, levern, lungorna och hjärnan och eventuell behandling av 

metastasen beror på tumörcellens ursprung. Vissa cancersjukdomar är vanligare än 

andra och har olika prognos i att botas (Nilbert, Jerkeman & Engellau, 2011). I 

Sverige drabbas runt 60 000 personer av cancer varje år och runt var tredje 

invånare får cancer under sin livstid (Cancerfonden, 2017). De vanligaste 

cancerformerna är prostata-, bröst-, tjock- och ändtarm, hud- och lungcancer 

(Cancerfonden, 2016). 

Botande behandling av cancer benämns som kurativ behandling men då det inte är 

möjligt att bota benämns det som palliativ vård. Längden på patientens överlevnad 

i den palliativa vården kan variera i stor utsträckning, allt ifrån en mycket kort tid 

på dagar till flera år (Cancerfonden, 2017). 

Cancer botas genom tre olika former: Kirurgi, strålbehandling och onkologisk 

behandling. Onkologisk behandling har som mål att avdöda cancercellen och detta 

sker genom cytostatika, immunologisk behandling eller hormonell behandling. Om 

ingen behandling ges dör den drabbade i förtid (Nilbert et al, 2011). 
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Psykiska aspekter för patienten av cancersjukdom 

Cancer är en sjukdom som många människor är rädda att drabbas av, rädsla för att 

sjukdomen inte skall kunna botas och leda till döden. Vilka tidigare erfarenheter 

patienten har av cancersjukdomar inverkar på patientens psykiska reaktion till 

sjukdomsbeskedet. Den medicinska utredningen av cancersjukdom tar tid och 

väntetid på undersökning, provtagning, eventuell operation och svar på resultat 

kan kännas som en pina. Detta kan leda till att den drabbade kan pendla mellan 

hopp och förtvivlan (Kössler, 2011). När patienten får cancerbesked samt 

genomgår behandling kan det orsaka en kraftig psykisk påfrestning för patienten. 

Patienterna kan uppleva ångest, ilska, ledsenhet, rädsla och oro som i sin tur kan 

påverka fysiska symtom som smärta, trötthet, förlust av fysiska och sociala 

funktioner och ekonomiska påfrestningar. Patienten kan även dölja sitt psykiska 

mående då de inte anser att cancersjukvården skall behandla deras psykiska besvär 

(Ryan, et al, 2005). I en intervju studie av Huijuan & Changrong (2012) 

framkommer att de patienter som hade högre aktivitet i egenvård och upplevd hög 

självtillit (self-efficacy) hade lägre skattad depression, bättre fysikfunktion, mer 

socialt stöd och god vitalitet. Depressiva besvär kunde vara en orsak till att 

patienten söker sig aktivare till egenvård. Patienter med lågt skattade psykosociala 

färdighet hade sämre självförtroende i att vidta åtgärder mot sina 

sjukdomssymtom. I studiens slutsats ser författarna att sjuksköterskorna kan göra 

mer i att motivera patienterna till delaktighet och god egenvård. 

 

Komplementär och alternativ medicin (KAM) 

Komplementär och alternativ medicin (KAM) är ett samlingsbegrepp som omfattar 

en stor skala av olika terapier, örter, kost- och livsstilsteorier. Vid komplementär 

medicin kombineras konventionell behandling med metoder och terapier som inte 

har vetenskaplig evidens. Alternativ medicin är när det används istället för den 

konventionella behandlingen (NCCIH, 2016).  

 

Det finns det flera hundra olika metoder inom KAM. Metoderna kan delas upp i 

fem olika huvudgrupper: Själsliga-kroppsliga, mind-bodymetoder, t.ex. yoga, Qi 

gong, meditation, dans och musik. Biologiskt baserade terapier t.ex. kosttillskott, 

naturpreparat, örter, rötter. Manuella metoder t.ex. massage, kiropraktik, naprapati. 
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Energibaserade metoder t.ex. Reiki, healing, laserterapi, Alternativa medicinska 

helhetssystem t.ex. Traditionell medicinsk medicin, Ayurvedisk medicin, 

Antroposofisk medicin. Gränserna mellan KAM och den konventionella 

medicinen är i viss mån flytande beroende på forskningsläget, politiska klimatet 

och andra faktorer. Detta kan förklara varför vissa metoder av KAM t.ex. taktil 

massage, akupunktur, mindfulness ibland används inom den konventionella vården 

och benämnas som integrativmedicin, integrativ medicin innebär att det finns ett 

vetenskapligt stöd för den valda KAM metoden. (Regionalt Cancercentrum 

Stockholm/Gotland, 2016b).   

 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har KAM ökat i världen de senaste åren 

och inkluderats i flera länders sjukvårdsystem. Enligt WHO bedöms över 100 

miljoner européer använda sig av KAM. I Afrika, Asien, Australien och 

Nordamerika är det ännu vanligare. Många länder har en egen traditionell eller 

inhemsk form av healing vilket är djupt rotad i deras kultur och historia (WHO, 

2013). I en stor dansk studie på 3343 patienter som behandlades för tidig 

bröstcancer rapporterade 40.1 % att de använt någon form av KAM (Pedersen, 

Christensen, Jensen & Zachariae, 2009). KAM är inte något som diskuteras 

rutinmässigt vid patienters besök på vårdinrättningar i norra Europa (Djuv, Nilsen 

& Steinsbekk, 2013). Robinson och McGrail (2004) rapporterade att 33–60 

procent av patienter som använder KAM informerar sin läkare om detta.  

 

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso-och sjukvårdens område (SFS 

1998:531) får endast legitimerad personal behandla patienter för cancersjukdom.  

Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att stärka patientens ställning samt främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.  Patienten skall få 

sjukvård av god kvalité som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

Legitimerad personal inom vården är enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

inte tillåtna att erbjuda alternativmedicinska behandlingar då vården ska bedrivas 

enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Dock kan alla naturläkemedel som är 

godkända av Läkemedelsverket rekommenderas till patienter i egenvårdsyfte av 

sjuksköterskor inom ramen för deras yrkesverksamhet (SFS 2015:315).  
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Kända interaktioner mellan KAM och konventionell vård 

Studier har påvisat att runt var tredje patient är i riskzonen för interaktioner mellan 

KAM och konventionella läkemedel (Meleits & Jacobs, 1999; Loquai et al., 2016). 

Resultat från en norsk tvärsnittsstudie, använde 40 procent av patienterna olika 

örter samtidigt som de behandlades med antikoagulantia (Djuv et al., 2013).  

Interaktionen kan föranleda att de konventionella läkemedlen ökar eller minskar i 

effekt. Exempel på sådana örter är vitlök, echinacea och ginseng (Sparreboom, 

Cox, Acharya & Figg, 2004). Örter som används i kombination med andra 

läkemedel kan vara ett allvarligt hot mot hälsan. Johannesört påverkar många 

läkemedelsupptag och Echinacea kan minska effekterna av immunosuppressiva 

läkemedel (Izzo & Ernst, 2001). 

 

Valeriana, grapefrukt och grönt té bör avrådas vid cytostatika användning då de 

har en negativ inverkan på läkemedelsnedbrytningen. Vid hormonellt styrda 

cancersjukdomar skall naturläkemedel med hormonell påverkan avrådas, så som 

rödklöver, angelirot, lakritsrot, ginseng, läkesilverax och soja. Kosttillskott med 

antioxidanter bör avrådas under onkologisk behandling då de skyddar cellen ifrån 

fria radikaler, som uppstår vid den onkologiska behandlingen, som har i syfte att 

medverka i cellnedbrytningen samt även riskerar att minska effekten av 

behandlingen. Exempel på sådana antioxidanter är C & E-vitamin, betakaroten, 

selen, zink, Q10 och glutamin (Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland, 

2016b). 

 

Perspektiv på sjuksköterskans omvårdnad 

Svensk sjuksköterskeförenings översättning och sammanfattning av International 

Council of Nurses (ICN) beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande områden, 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vården av 

människor skall ges och bemötas med respekt för de mänskliga rättigheterna, 

rätten till människans kultur, liv och egna val (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1982:763).  

Det är av betydelse i cancervården att skapa en relation till patienten samt fokusera 

på patienten som en person och inte en sjukdom (Ahlberg, 2011). Personcentrerad 
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vård innebär att patienten skall sättas i centrum och dess situation skall ses i hela 

vårdkedjan av alla aktörer. För att detta skall vara möjligt behöver patientens olika 

perspektiv identifieras och tas i beaktan så att den rådande professionalismen i 

sjukvården med diagnoser, standardiserade vårdprogram och behandlingar inte tar 

över så att den individuella patienten förminskas (Edvardsson, 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Människan formas av ett kulturellt sammanhang och har inlärda och överförda 

livsmönster, övertygelser och värderingar som påverkar individens förmåga att 

bevara hälsa och välbefinnande, förbättra sitt tillstånd och livsstil eller i att 

bemästra sjukdom, handikapp och värdig död. För att identifiera en människas 

individuella behov behöver sjuksköterskan se och identifiera samband i familj, 

samhälle och kultur som patienten befinner sig i. Om vården inte överensstämmer 

med patientens inlärda normer kan konflikter uppstå i vårdsituationen mellan 

vårdare och patient och tillfrisknande kan fördröjas (Clarke, McFarland, Andrews 

& Leininger, 2009). I Leningers omvårdnadsteori, Kulturkongruent omvårdnad 

(Leininger, 2007) är målet att identifiera kulturbaserade faktorer som inverkar på 

individens hälsa, förmåga till egenvård och välmående för patienten (McFarland, 

2012) men det mest betydelsefulla budskapet är att öka vårdgivarens medvetenhet 

och acceptans i kulturers olikheter. I många kulturer finns det ritualer vid sjukdom 

och död och de kan vara till stor hjälp för sjuksköterskan att känna till  i vården av 

patienten detta tydliggörs i soluppgångsmodellen vilket innefattar dimensioner 

som tillsammans bidrar till individers världsuppfattning och sociala struktur.  

(Leininger, 2007).  

 

Problemformulering 

Studier har visat att individer med cancer använder sig av KAM. I vilken 

utsträckning varierar och det är inte alltid som sjukvårdspersonal får kännedom om 

patienten använder KAM. Vissa interaktioner kan minska eller öka effekten av den 

givna medicinska behandlingen. Det är av betydelse att patienter får information 

om att KAM användning kan vara skadliga eller förändra effekten i den 

medicinska behandlingen. Därav är det av betydelse att få mer kunskap i patienters 
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användande av KAM så vården kan ges personcentrerat och individens behov 

mötas så att de känner sig respekterade. 

 

Syfte 

Att beskriva vuxna patienters erfarenheter av komplementär och alternativ medicin 

vid cancersjukdom.  

 

Frågeställning 

 Hur beskriver patienter sina erfarenheter av KAM och dess effekter? 

 Hur beskriver patienter sina erfarenheter av relationen till vårdpersonalen 

och KAM-terapeuten i sitt användande av KAM? 

 

Definition av centrala begrepp  

I föreliggande litteraturstudie är KAM-terapeut den person som patienten har 

kontakt med i att få råd eller erhålla komplementära och alternativa behandlingar 

vid sin cancer. 

 

Metod 

Design 

En beskrivande systematisk litteraturstudie, vilket beskriver kunskapsläget utefter 

ställda frågeställningar med kvalitetsgranskning (Forsberg & Wengström, 2013).  

  

Urval 

De använda databaserna för studien var CINAHL och PubMed via åtkomst från 

Högskolan i Dalarna. CINAHL är en databas med vetenskapliga tidskriftsartiklar 

och är specialiserad inom omvårdnadsforskningen. PubMed är en version av 

Medline, med vetenskapliga tidskrifter inom medicin, omvårdnad och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden som användes var: Alternative 

Therapies, CAM, Patients, Experience, Cancer, Narrative och Use.   

Sökorden kombinerades med booleska sökordet AND. I CINAHL var sökordet 

Alternative Therapies, en SubHeading (SH) som vid gav en stor träffbild och då 

även innefattade begreppet CAM, vilket kombinerades vidare med fritextsökning 

då andra sökkombinationer begränsade sökningen. I PubMed söktes orden endast i 
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fritextsökning för att sökningen blev för smal med MesH termer (Forsberg & 

Wengström, 2013). I CINAHL begränsades sökningen med Peer reviewed, 

engelska som språk och publikation mellan 2007-2017. I PubMed begränsades 

sökningen med engelska som språk och publikation mellan 2007–2017. För att 

rama in syftet ytterligare har inklusion- och exklusionskriterier att användas (Polit 

& Beck, 2016). Inklusionskriterier var patientens perspektiv. Exklusionskriterier 

var barn och ungdomar (0–18 år), vårdpersonalens perspektiv samt ej tillgängliga 

för Högskolan i Dalarna. 

 

Samtliga 65 abstrakt som framkom i sökningen lästes för att få ett 

helhetsperspektiv över artiklarna. Utifrån litteraturstudiens syfte och beskrivna 

begränsningar med inklusions- och exklusionskriterier lästas artiklarna i sin helhet 

(Friberg, 2012). Vidare har artiklar exkluderats om de inte hade den vetenskapliga 

strukturen IMRaD, vilket innebär att artikeln skall innehålla introduktion, metod, 

resultat och diskussion (Polit & Beck, 2016). 

 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakts  

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultatet 

(n=16)  

CINAHL Alternative Therapies (SH) 
AND Patients 
AND Experience  
AND Cancer 
AND Use 

9168 
2398 
264 
61 
32 

0 
0 
0 
0 
32 

0 
0 
0 
0 
9 

0 
0 
0 
0  
8 

CINAHL Alternative Therapies (SH) 
AND Patients 
AND Narrative 
AND Cancer 

9170 
2399 
33 
10 

0 
0 
0 
10 (1) 

0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
2 

PubMed CAM 
AND Patients 
AND Experience 
AND Cancer 
AND Use 

20 324  
4261 
236 
67 
16 

0 
0 
0 
0 
16 (4) 

0 
0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
5 

PubMed CAM 
AND Patients 
AND Narrative 
AND Cancer 

21345 
4264 
22 
7 

0 
0 
0 
7 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
1 

   65 21 16 
Siffror inom parentes hänvisar till antalet dubbletter i sökningen. 
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Av de 65 abstrakt som framkom i sökningen valdes 21 artiklar ut som sedan lästes 

i sin helhet. Av dess så var fem stycken dubbletter, 19 svarade inte mot studiens 

syfte, 13 hade andra perspektiv än patientperspektivet, åtta stycken var en 

litteraturgenomgång, två stycken innefattade barn, en gick ej att öppna och en hade 

ej IMRaD som struktur. Efter denna granskning inkluderades 16 artiklar. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar av William, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008) modifierade av Högskolan Dalarna.  

Kvaliten på artiklarna var mellan till hög med en procent på 72 – 100 % (bilaga 1). 

För att systematiskt bearbeta artiklarna sammanställdes de i tabell där artiklarnas 

författare, titel, syfte, design och metod, deltagare, resultat och kvalitets grad 

presenteras (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Tillvägagångssätt 

Artiklarna har sökts tillsammans av författarna, gemensamt har de inkluderade 

artiklarna valts ut till föreliggandestudie utefter syfte, angivna begränsningar och 

inklusions- och exklusionskriterier. Därefter läste författarna artiklarna var och en 

för sig. De valda artiklarna diskuterades mellan författarna, oenigheter har ej 

funnits i vilka artiklar som skall inkluderas och exkluderas. Bearbetningen av 

resultatet i enlighet med metod av innehållsanalys har skett tillsammans och så lika 

vidare i diskussionen. 

 

Analys och tolkning av data 

Artiklarnas resultat lästes minst två gånger så objektivt som möjligt och 

meningsenheter som svarade mot syftet och skrevs ned. Därefter skrevs texten ut 

på papper och varje stycke hade artikelns referens. Stycken klipptes i delar och 

samma innebörd parades ihop i många olika underkategorier som efter vidare 

bearbetning fick två huvudkategorier med flera följande underkategorier, 

inspirerad av kvalitativ innehållsanalysmetod (Graneheim & Lundman, 2004). 

Detta gjordes för att ge en god struktur till resultatet med rubriker och 

underrubriker (Polit & Beck, 2016). 
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Etiska övervägande 

De inkluderade artiklarna hade etiskt tillstånd eller etiska överväganden.  

Artiklarna i föreliggande litteraturstudies resultat är tydligt refererade (Forsberg & 

Wengström, 2013). I analysen av resultatet har ingen plagiering skett eller annan 

forskningsförsummelse som förvrängning eller att utesluta delar av resultat eller 

förfalskning av data. Detta säkras genom att författarna läste artiklarna var och en 

för sig och därefter diskuteras vilket även bidrar till ett öppet förhållningssätt (Polit 

& Beck, 2016). Utefter begränsningar och inklusion och exklusionskriterier i 

sökningen valdes 16 artiklar som svarade mot syfte och frågeställningar, artiklar 

har ej valts bort och där av ser författarna att sökningen blivit mättad (Forsberg & 

Wengström, 2013).    

 

Resultat 

Sexton artiklar inkluderades varav tio stycken var kvalitativa och sex stycken var 

kvantitativa studier. Två huvudkategorier och tio underkategorier framkom i 

analysen. Huvudkategorierna var: (1) Patientens erfarenheter av KAM och dess 

effekter samt (2) Patientens erfarenheter av användandet i relationen mot 

vårdpersonalen och KAM-terapeuten (figur 1).   

 

Figur 1. Resultatöverblick. 

Patientens erfarenheter av 
KAM och dess effekter

• Behov av kontroll
• Att ta eget ansvar för sitt mående
• Möta biverkningar och hantera 

cancerbehandling
• När cancerbehandlingen inte 

hjälper
• Källor till informationen om 

KAM
• Erfarenhet av positiva effekter 

av KAM
• Erfarenhet av negativa effekter 

av KAM
• Orsaker till att avsluta sin KAM-

behandling

Patientens erfarenheter av 
användandet i relationen mot 
vårdpersonalen och KAM -

terapeuten

• Relationen med vårdpersonal
• Uttalat negativ
• Stöttande utan 

ställningstagande
• Pragmatisk acceptans
• Partientens önskan från 

vårdpersonal
• Relationen med KAM-terapeut
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Patientens erfarenheter av KAM och dess effekter  

Behov av kontroll 

I två studier framkom att KAM-användande för patienten var en del av att ta 

kontroll för att själv påverka sin situation, att försöka ta ett eget ansvar för sitt 

tillfrisknande (Amichai, Grossman & Richard, 2012; Salmonson, 2012). De flesta 

upplevde att de använde KAM för att de skulle känna att de gjort allt för att 

bekämpa sin cancersjukdom (Lu et al., 2010).  

 

Att ta eget ansvar för sitt mående 

Flera studier fann att patienterna sökte sig till KAM för att påverka sin generella 

hälsa och välmående ur alla dimensioner, fysiskt, psykiskt, emotionellt och 

spirituellt (Amichai et al, 2012; Bismark, Chen, Dy, Gage-Bouchard & Mahoney, 

2014; Hök, Falkenberg & Tishelman, 2011; Lo-Fong-Wong, Rachor, M. de Haes, 

Sprangers & Henselmans, 2012; Lu et al., 2010; Tautz, Momm, Hasenburg & 

Guethlin, 2012). Att stötta sig själv och göra välavvägda bidrag till behandling 

eller engagera sig i egenvård. Det skapade en känsla av kontroll och hopp i en 

potentiellt farlig och livshotande situation (Amichai, 2012; Bismark et al., 2014; 

Evans et al., 2007; Lu et al., 2010). 

 

Vanliga orsaker till att söka sig till KAM var att stärka kroppens immunförsvar 

(Amichai et al., 2012; Bismark et al., 2014; Tautz et al., 2012) att förbättra 

kroppens fysiska funktion, motverka energiförlust, sömnbesvär och fatigue (Hök et 

al., 2011; Tautz et al., 2012). Bismark et al. (2014) fann att rädsla för 

cancersjukdomen och framtiden var anledningar till att patienten sökte sig till 

KAM. Patienterna med en stor rädsla sökte sig oftare till KAM och författarna 

diskuterade att det kan vara en copingstrategi för den emotionella stressen kring en 

cancersjukdom (Bismark et al., 2014).  

 

Möta biverkningar och hantera cancerbehandling 

I två studier framkom att KAM var ett sätt att finna något som kan hjälpa till att 

skydda kroppen och att klara av cytostatikabehandling (Lu et al., 2010; 

MacArtney, 2016) samt att motverka den normala immunosuppressionen som 
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cytostatikabehandling kan orsaka och för att stärka upp immunförsvaret utan att 

störa den konventionella behandlingen (Lu et al., 2010). 

 

Vissa deltagare sökte KAM för att reducera sidoeffekterna av deras 

cancerbehandling och förbättra deras livskvalité och livslängd (Naing et al., 2011) 

samt öka chanserna för att bibehålla sin fertilitet (MacArtney, 2016).  

 

När cancerbehandlingen inte hjälper 

När den konventionella medicinska behandlingen inte kunde bota cancern t.ex. vid 

återfall kunde patienterna söka sig till KAM. De beskrev att de behövde söka efter 

andra metoder för att bota sjukdomen och förlänga deras liv (Lu et al., 2010; 

MacArtney, 2016). Det kunde även handla om att söka fridfulla tankar och känslor 

genom bön som skulle hjälpa dem möta deras sjukdom (Lu et al., 2010). 

 

Vart hittar patienten informationen om KAM 

Ett flertal studier fann att den främsta källan till information om KAM var familjen 

och vänner i sociala nätverk (Bismark et al., 2014; Evans et al., 2007; Lu et al., 

2010; Naing et al., 2011; Tautz et al., 2012). Övriga källor till information var 

besök i hälsokostbutiker, internet, tidningar och magasin, via vårdgivare och 

KAM-terapeuter (Bismark et al., 2014; Naing et al., 2011). Några studier fann att 

för mycket information om specifika metoder utan någon form av bevis kunde 

skapa ångest, stress och ökat ansvar vilket ledde till att fler beslut skulle göras 

(Evans et al., 2007; Lu et al., 2010). I en studie uppgav patienterna att de tidvis 

kände sig förvirrade och funderandes över vilken metod de skulle välja (Lu et al., 

2010).  

 

Enligt Evans et al. (2007) söker patienter information på olika sätt, genom aktiva 

handlingar eller tar passivt emot information. En KAM-behandling som har en 

lång historia och popularitet var ofta tolkat som indikator på att det fungerade. Om 

patients familj hade erfarenheter av att använda KAM så var det mer sannolikt att 

patienten också skulle ha en mer fördelaktig syn på KAM. Kvinnliga 

familjemedlemmar, särskilt fruar och döttrar hade en inflytelserik roll i männens 

beslut att använda KAM. Patienterna var annars speciellt imponerade av 
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personliga berättelser som hade blivit hjälpta av KAM. Biografier från 

canceröverlevare som hade använt KAM var sedda som inspirerande. Men internet 

var sällan en första källa. Internet användes mer för att söka efter konventionell 

medicin än KAM. Några av de äldre patienterna beskrev hur familjemedlemmar 

använt internet för sökande av information (Evans et al. 2007). 

 

Erfarenhet av positiva effekter av KAM 

Broom & Tovey (2008) fann att KAM-användande har betydelse för patienterna i 

form av att kunna göra något gott för sig själv i sin cancersjukdom. Patientens 

egen tro på KAM-behandlingens effekt har en påverkan på deras individuella 

välmående (Amichai et al., 2012). Enligt Bismark et al., (2014) rapporterade 29 % 

av studiedeltagarna definitiva fördelar av sitt KAM-användande, 33 % 

rapporterade att KAM hjälpt dem. I en studie utförd av Keim-Malpass, Albrecht, 

Steeves & Danhauer (2013). rapporterade 46 % av deltagarna fördelar med KAM. 

De vanligaste fördelarna var minska av stress, emotionellt välmående och 

förbättrande i energi. Vidare framkom att KAM hjälpte patienterna att ta en positiv 

riktning i livet, att göra bra val, upplevelsen av att det var stöttande för 

immunförsvaret samt en metod för att lyckas hantera biverkningar ifrån den 

konventionella behandlingen (Keim-Malpass et al., 2013). 

 

Enligt Keim-Malpass et al. (2013) kan yoga hjälpa patienten att återskapa och få 

fokus i processen efter diagnos, underlätta att hitta nya vägar till fysisk aktivitet. 

Patienterna kunde beskriva att cancersjukdomen gav dem en känsla av 

kontrollförlust för vad som händer med deras kropp, där yogan ger dem en känsla 

av att komma tillbaka till sin kropp och åter ta kontroll av sin tillvaro. 

Broom & Tovey (2008) beskriver hur patienterna som använde yoga kunde 

uppleva smärtlindring och effekt av KAM i flera i timmar efteråt.  

 

Enligt Keim-Malpass et al. (2013) beskrivs yoga, akupunktur och meditation vara 

mest effektiva i fråga om att landa i själen, skapa ett positivt fokus i sjukdomen, 

vilja och fokus till kamp. Men även medvetna koständringar, med kortsiktig och 

långsiktig effekt beskrevs ofta så som tillexempel att dricka ingefära mot 

illamående eller mer komplicerade antioxidantdrinkar. 
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Erfarenhet av negativa effekter av KAM 

Två studier fann att när patienten tog ett aktivt ta ansvar för att söka andra 

behandlingsformer kunde det upplevas som belastande, samt att stå med en fot i 

den medicinska sjukvården och en i den alternativa medicinen (Lu et al., 2010; 

MacArtney, 2016). Vidare kan KAM vara kostsamt och orsaka en extra ekonomisk 

börda för familjeekonomin. KAM-användningen kunde även kräva speciella 

tidsmässiga arrangemang, extra fysisk och psykisk stress samt stressen ifrån 

hanterande av sjukdomen (Lu et al., 2010). 

Enligt Lu et al., (2010) använde alla patienter flera olika KAM-metoder men de 

var inte helt säkra på varje metods effektivitet. Vissa beskrev att de kunde känna 

rädsla inför att vissa procedurer såsom kiropraktik och osteopati kunde orsaka 

permanenta skador. Det fanns även rädsla över att en del mat kunde skada deras 

immunförsvar och en oro över att det kunde finnas möjliga konflikter mellan 

konventionell medicin och KAM. Trots att de flesta deltagarna hade en positiv 

erfarenhet gällande användande av KAM hade de fortfarande oro gällande 

komplexiteten, säkerheten, effektiviteten i KAM-användande och hur de skulle 

integrera KAM-användande i den konventionella hälsovården (Lu et al., 2010).  

Enligt Evans et al. (2007) hade en metods effektivitet större betydelse än dess 

vetenskapliga evidens. 

 

Orsaker till att avsluta sin KAM-behandling 

De främsta orsaker till att patienten valde att avsluta påbörjad KAM behandling 

var des brist på effektivitet och finansiella orsaker (Kim et al., 2013; Lu et al., 

2010). Broom & Tovey, 2008 beskrev att upprätthålla entusiasmen och 

motivationen över tid för att utöva de icke biokemiska behandlingarna beskrevs 

som en daglig kamp vilket kan vara en orsak till att patienterna valde att avsluta 

KAM. Två studier rapporterade att negativa sidoeffekter av KAM var runt 4–5 % 

(Broom & Tovey, 2008; Naing et al., 2011). Kim et al. (2013) fann att 

metastaserad sjukdom, långvarig duration av onkologisk behandling och oväntade 

sidoeffekter var signifikanta faktorer i samband med beslut att avsluta KAM-

behandling. Övriga anledningar som angavs var behandlande läkares motstånd och 

avslutande pga. sidoeffekter av KAM.  

 



 

14 
 

Patientens erfarenheter av användandet i relationen mot vårdpersonalen och 

KAM -terapeuten  

Relationen med vårdpersonal 

Mellan 50–77 % av patienterna uppgav att de berättade allt eller delvis om sitt 

KAM-användande till sin onkolog (Adler et al., 2009; Bismark et al., 2014; Naing 

et al., 2011). Några orsaker till att patienten inte berättare var att de inte fått frågan 

(Tautz et al., 2012) eller att området avseende KAM användning inte togs upp 

(Adler et al., 2009). Vidare framkom i en studie av Adler et al. (2009) att 

patienterna värdesatte läkarens sociala förmåga vid kommunikation angående 

KAM. Patienten beskrev att de hade en begränsad tid med sin läkare och 

förväntade sig inte att läkarna skulle ha möjlighet att diskutera interaktionen 

mellan KAM och den konventionella behandlingen. Ingen anklagar läkaren utan 

alla förstod att det var en verklighet i dagens sjukvårdsystem (Adler et al., 2009) 

 

Uttalat negativ 

I två studier framkommer det av patienterna att läkare och vårdpersonal är 

ointresserade eller inte tar någon ställning till deras användande av KAM (Hök et 

al., 2011; Tovey & Broom, 2007) vilket kan skapa ett avstånd mellan patient och 

vårdgivaren vilket kunde skapa ett dåligt mående hos patienten och att det var 

slöseri med läkarens tid att försöka diskutera sina funderingar avseende 

användande av KAM, samt att de yngre läkarna upplevdes oftare negativa (Tovey 

& Broom, 2007). Läkare kunde även upplevas trångsynt och negativ, med 

ställning att de måsta vara evidensbaserat klarlagt att de är bra, för att de skall vara 

bra (Broom & Tovey, 2008). I studie av Adler et al. (2009) så avskräckte det inte 

alltid patientens fortsatta besök till deras KAM-terapeut om läkaren var uttalat 

negativ. 

 

I en studie (Salmonsen, 2012) uppgav patienterna att om de valde KAM-

behandlingen utan samtidig behandling med traditionell medicinsk behandling fick 

de möta ett tydligt missnöje och fick även skriva under ett dokument där det 

framgår att patienten själv bär fullt ansvar för sin hälsa och sjukdom. 
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Stöttande utan ställningstagande 

Patienterna beskriver att läkaren eller vårdpersonalen kunde hålla en liberal 

inställning. Att stötta patientens valfrihet men att underförstått vara emot KAM. 

Patienten beskrev att deras användande av KAM var godkänt så länge det inte 

skadade dem. (Tovey & Broom, 2007). 

 

Pragmatisk acceptans  

Patienterna uppgav i en studie då de fick ett bemötande med en stöttande attityd av 

vårdpersonalen mot sitt användande av KAM kändes det bra då det var lätt att 

börja tveka på sig själv om vårdpersonalen har en attityd av att avfärda det okända. 

(Broom & Tovey, 2008). Där läkaren av öppen eller positiv i att diskutera KAM, 

dess fördelar och risker kände de sig respekterade (Salmonsen, 2012) 

 

Patientens önskan från vårdpersonalen 

Patienterna beskrev att de önskade mer information och en önskan om att kunna 

diskutera KAM med läkare och vårdpersonal (Evans et al., 2007; Tautz et al., 

2012). De önskar att de inte ska bli bemötta med ett nej utan med större förståelse 

och empati för deras val av KAM och att sjukvården har en större kunskap om 

KAM behandlingar (Lu et al., 2010). På så sätt ansåg patienterna att de skulle 

kunna ta trygga beslut utan känna tvivel i sina egna val (Broom & Tovey, 2008; 

Lu et al., 2010). 

 

Relationen med KAM-terapeuten 

Kontakten med KAM-terapeuten har en stor betydelse och dennes sociala förmåga 

värdesätts eftersom de ofta spenderade mycket tid tillsammans. KAM-terapeuten 

tog mer tid till att lyssna och prata med sina klienter men detta framfördes inte som 

en kritik mot läkaren. De som spenderade längre tid på samtal rapporterade hur 

mycket de uppskattade den längre interaktionen (Adler et al., 2009; Amichai et al., 

2012). En av fyra deltagare beskrev sin KAM-terapeut i termer som vänner, varav 

ingen beskrev sin läkare i dessa termer (Adler et al., 2009).  

 

Amichai et al. (2012) fann om relationen fungerade dåligt kan patienten sluta med 

sin KAM-behandling eller om KAM-terapeuten hade för starka synpunkter mot 
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den konventionella vården. De försökte då finna en KAM-terapeut som hade en 

mer accepterad syn på den konventionella vården. Dessa negativa attityder 

påverkade inte användande av den konventionell medicinsk behandling (Adler et 

al., 2009). En god relation där patienten upplever sig blir sedd av sin KAM 

terapeut kan uppmuntra patienten till att fortsätta med sin KAM-behandling 

(Amichai et al., 2012). 

I studie av MacArtney (2016) beskrivs kontakten med KAM-terapeuten som ger 

massage och healing gjorde att patienten kände hopp och att det underlättade för 

patienten att hantera sin situation. Patienten beskrev också en känsla av att få 

energi och bli helad. Healing beskrivs som ett sätt att hjälpa till att klara sig 

igenom cancern, sjukdomen (Broom & Tovey, 2008) och beskrivs som en av de 

KAM terapier på visat störst upplevd nytta för måendet (Garland et al., 2013). 

 

Flera patienter beskriver att de söker sin KAM terapeut innan start av behandling 

(Bismark et al., 2014). Majoriteten av dessa diskuterade sin cancerdiagnos och 

konventionella behandling med sin KAM terapeut, dock valde en del att inte 

diskutera då de ansåg att deras anledning till besök hos KAM-terapeut var av helt 

andra orsaker (Adler et al., 2009). 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I föreliggandeliggande litteraturstudie framkommer det att patienter söker sig till 

KAM för att ta egen kontroll och ansvar i en svår tid vid cancersjukdom, 

behandling med biverkningar och för att stödja kroppens egenkraft. Patienten 

uppgav att källor till information om KAM-behandlingar främst var via anhöriga, 

familj och andras positiva erfarenheter. Om KAM inte gav positiva erfarenheter 

avslutades ofta användandet. Vidare framkom att vårdpersonalen inte uppfattades 

ha tid för att diskutera KAM och att ämnet ofta hamnade i skymundan och 

patienten inte vill ta deras tid i anspråk. Om vårdpersonalen var negativ till deras 

KAM-användande uppgav de att de inte kände sig respekterade. Kontakten med 

KAM terapeuten uppgavs oftast som något positiv genom att de kände sig sedda, 

att få egen tid och blir lyssnad till.  
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Resultatdiskussion 

Vid insjuknande av cancersjukdom går oftast patienten ifrån en symtomfri tillvaro 

till att bli helt bunden av sin sjukdom med intensiva behandlingar, det kan vara 

svårt att hitta en balans och få sitt liva att fungera (Hellbom & Thomé, 2013). 

Enligt Amichai et al. (2012) samt Salmonsen (2012) beskriver patienter att KAM 

användande är en del av att försöka ta kontroll över sin situation och själv vara 

med och påverka. Att människan kan finna ett sätta att hantera påfrestande 

situationer kallas för coping, i det ingår hur en individ vid sjukdom uppfattar sin 

situation och på vilket sätt de ser på sina egna resurser för att hantera situationen 

(Hellbom, 2007). Bismark et al., (2014) belyste att KAM användande kan ses som 

en typ av copingstrategi framför allt i den emotionella stressen kring att drabbas av 

cancersjukdom. Ryan, et al (2005) belyste den kraftiga psykisk påfrestning vid 

cancer vilket vidare kan utlösa symtom av både psykiska och fysiska fenomen. 

Delar av sjuksköterskans arbete är att främja hälsa och förebygga sjukdom i 

patientens rådande situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Hur patienten 

kan reagera och hur just hen kan stödjas är kopplat till dess kultur, inlärda normer 

vilket behöver ses för att inte konflikter skall uppstå (Leininger, 2007). Det är 

betydelsefullt att patienten får god information och stärka patientens möjlighet och 

förmåga till delaktighet i sin egen vård . Vården kring patienten skall  vara 

anpassad för den enskilde individen och vara lösningsorienterad (Regionalt 

Cancercentrum Stockholm/Gotland, 2016a). Amichai, (2012); Bismark et al., 

(2014); Evans et al., (2007) och Lu, (2010) sågs KAM användande som ett sätt för 

patienten att engagera sig, ta kontroll över att påverka sin egen hälsa och 

välmående. 

 

Örter inom KAM och konventionella läkemedel och behandlingarna kan påverka 

varandra, interaktioner i att både förstärka och minska effekten av den givna 

cancerbehandlingen (Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland, 2016a). KAM 

användes för att det antogs skydda kroppen mot cytostatika (Lu et al., 2010; 

MacArtney, 2016), reducera sidoeffekterna av cancerbehandling och förbättra 

livskvalité och livslängd (Naing et al., 2011) samt för att förstärka immunförsvaret 

(Lu et al., 2010). Inom olika kulturer finns det fastställda förväntningar och 

önskningar vid allvarlig sjukdom, omvårdnaden underlättas om de känns till av 
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vården och att acceptans finns till patientens önskemål (McFarland, 2012) För 

patientens säkerhet är det viktigt att vårdpersonal skapar en dialog om vilken 

KAM patienten önska vända och ha kunskap om interaktioner så onödig skada inte 

uppstår (Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland, 2016b). 

 

Användandet av KAM ökar bland patienter och för att möta det behovet behöver 

vårdpersonal skapa en förståelse av KAM-användande ur en historisk, kulturell 

och etisk synvinkel. (Laurenson, 2006). Familjen är den främsta kulturinlärningen 

som påverkar människans omsorgsvärderingar (Leininger, 1995). I flera studier 

fram kom att familj och vänner är den främsta informationskällan för patienten om 

KAM (Bismark et al., 2014; Evans et al., 2007; Lu et al., 2011; Naing et al., 2011; 

Tautz et al., 2012). KAM-behandlingar som funnits i patientens närhet, har varit 

populär och används inom familjen, speciellt av kvinnorna är en vanlig anledning 

till att människor med cancer använder sig av KAM. Egna personliga berättelser 

om KAM´s effekter har inverkan på patientens val av KAM (Evans et al. 2007). 

Detta beskrivs i Leiningers omvårdnadsteori hur patientens har inlärda 

övertygelser och värderingar som formats utifrån dess kulturella sammanhang 

vilket sjuksköterskan i vårdandet bör beakta, då de annars kan bli en friktion som 

kan förhala patientens återhämtning (Clarke, McFarland, Andrews & Leininger, 

2009). Enligt patientlagen ska sjuksköterskan se patienten med en helhetssyn, 

främja dess integritet och självbestämmande (SFS 2014:821). I mötet med 

patienten som använder KAM är det viktigt att inte skambelägga eller kritisera 

patienten utan att inhämta kunskaper så att råd kan ges utifrån aktuell forskning 

och erfarenhet. Där det idag behövs mer kunskap så att den integrativa vården kan 

utvecklas. 

 

Flera patienter besökte sin KAM-terapeut innan deras onkologiska behandling 

startade (Bismark et al., 2014) samtidigt som endast 50–77 % av patienterna 

berättade om sitt KAM-intresse för sin behandlade läkare (Adler et al., 2009; 

Bismark et al., 2014; Naing et al., 2011). Att de inte fick frågan (Tautz et al., 2012) 

eller att området inte kom upp under samtal (Adler et al., 2009) var några orsaker 

till att KAM-användandet inte framkom.  
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Patienter värdesatte att kunna få diskutera KAM med sin läkare (Adler et al., 2009; 

Evans et al., 2007; Tautz et al., 2012). När patienten ville diskutera KAM med sin 

vårdgivare kunde vårdpersonalens bemötande i denna fråga variera, allt ifrån öppet 

negativt till ett stöttande bemötande (Tovey & Broom, 2007). Det öppna negativa 

bemötandet kunde orsaka ett dåligt mående hos patienten, skapa ett avstånd mellan 

patienten och vårdgivaren (Tovey & Broom, 2007) samt vårdgivaren kunde 

uppfattas som trångsynt (Broom & Tovey, 2008) medan ett stöttande klimat 

skapade en känsla av att vara respekterad som patient (Salmonson, 2012; Tovey & 

Broom, 2007). Patienter som upplever en konflikt i kulturen kan få svårare att följa 

ordinerade åtgärder och känna stress (Leininger, 1995) Enligt Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL, 2011) är kommunikation en vital del i all vård och 

behandling. En bättre kommunikation ger välinformerade, trygga och delaktiga 

patienter vilket ökar möjligheterna för bra behandlingsresultat (SKL, 2011). 

Personcentrerad vård innebär att patientens alla perspektiv och behov identifieras 

och beaktas (Edvardsson, 2013), vilket innebär att även alternativa 

behandlingsmetoder såsom KAM bör beaktas när sjuksköterskor möter en svårt 

sjuk människa. 

 

Enligt Wilson (1991) har läkarbesökets längd studerats utförligt. Längre 

läkarbesök har ett samband med lägre läkemedelsförskrivning, ökad complaince 

och färre återbesök. Patienter beskriver att den ges mer tid med KAM-terapeuten 

än med sin behandlande läkare (Adler et al., 2009). Enligt Pollock & Grime (2002) 

vill patienter ofta ha längre läkarbesök men de är medvetna om 

tidsbegränsningarna och är oroliga över att inte slösa bort deras doktors tid.   

I vissa fall kunde KAM-terapeuten beskrivas som en vän (Adler et al., 2009) samt 

att patienten beskriver även att den blir sedd som individ av KAM-terapeuten 

(Amichai et al., 2012). 

MacArtney (2016) beskrev även hur kontakten med KAM-terapeuten kunde skapa 

hopp och en känsla av hanterbarhet för patienten. Att integrera KAM-terapeuten 

med onkologen i en triangel kring patienten kan inverka positivt på patientens 

upplevelse av vården och bemötandet enligt en studie av Popper-Giveon, Schiff & 

Ben-Arye (2012).  
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Laurenson (2006) klarlägger i konklusionen i sin studie att CAM har en plats i den 

offentliga vården men det finns ett behov av ytterligare forskning.  

 

Metoddiskussion 

Sökningarna i följande litteraturstudie har skett i databaserna Cinahl och PubMed 

vilket är pålitliga och användbara databaser vid omvårdnadsforskning (Polit & 

Beck, 2012). Med de beskrivna sökorden och urvalsprocessen med dess 

begränsningar, inklusionskriterier och exklusionskriterierna fick författarna ett 

hanterbart material vilket ger möjlighet till att studien kan upprepas med samma 

resultat, reproducerbarhet (Forsberg & Wengström, 2012).  

 

Studiens nämnda sökord har använts i olika kombinationer i båda databaserna 

vilket slutligen genererade liknande träffar. Det föranledde en diskussion för 

författarna om sökorden skulle korrigeras, slutligen bedömde författarna att 

sökningen blev mättad, vilket innebär att lämpliga artiklar inte har uteslutits.   

De inkluderade artiklarna i litteraturstudien var av kvalitativ och kvantitativ 

design, då två olika metoder kombineras, triangulering kan det ses som en styrka i 

resultatet då det ökar studien validitet, rimlighet då resultaten i föreliggande studie 

stärkte varandra (Forsberg & Wengström, 2012). 

 

Enligt Polit & Beck (2012) varierar skrivna studiers kvalité och skall bedömas. 

Kvalitetsbedömning har skett i föreliggande litteraturstudie med en bedömning 

som varierade från mellan till hög i sin kvalité. Genom detta resultat stärks denna 

studies reliabilitet, trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2012). 

 

Undersökningsgruppen för alla inkluderade artiklar var patienter med cancer, 

blandat deltagande mellan kvinnor och män och dess ursprungsland. Två av 

artiklarna kom ifrån nordiska länder , detta ses som en styrka då resultatet blir 

överförbart till svenska sjukvård genom att urvalet ej blir låst vid kön eller ett 

specifikt land med dess kultur.  

 

Resultatet i föreliggande studie har bearbetats enligt innehållsanalysen. Detta 

genom att meningsbärande enheter har tagits ut i, dessa har kondenserats ner och 
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därefter kategoriserats. Detta förfarande minskar egna tolkningar hos författarna 

och därav ökar studiens objektivitet (Graneheim & Lundman, 2014). 

 

Etisk diskussion 

Att studera patienter i en sårbar situation med en cancersjukdom kräver att etiska 

övervägande är gjorda i de inkluderade artiklarna (Forsberg & Wengström, 2012).  

Då båda författarna jobbar inom onkologisk sjukvård finns risk för att en 

förförståelse för fenomenet påverkat resultatet i den objektiva tolkningen 

(Forsberg & Wengström, 2012) något som författarna medvetet har tagit i beaktan 

vid analysen av artiklarna. Författarna har hanterat resultaten objektivt och 

diskuterat avseende dess förståelse då de varit skrivna på engelska vilket inte är 

modersmål för någon av författarna. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Med en ökad kunskap om att patienter som söker sig till olika KAM-metoder vill 

ta eget ansvar i att förbättra sin hälsa, förebygga eller behandla symtom av given 

kemo- eller radioterapi bör detta mötas med förståelse och respekt så att patienten 

känner att deras engagemang och egenvård är av betydelse för sitt tillfrisknande 

dock med stöd i Svensk lagstiftning och enligt beprövad erfarenhet.  Med en större 

kunskap hos vårdgivaren om KAM kan vården ge ett bättre stöd i att bekräfta 

patienten, avråda patienten för om de finns skadliga effekter samt att se betydelsen 

för patienten att de kan göra aktiva val för att förbättra sitt mående. Att göra 

patienten delaktig och bemöta dem som individer med förståelse och respekt är att 

bedriva en personcentrerad vård. 

 

Konklusion/Slutsats 

Viktiga erfarenheter som patienter rapporterar kring sitt användande av KAM var 

behovet av ta kontroll över sitt mående, stärka sin kropp, få stöd i sin situation, att 

få tid med sin vårdgivare samt att få ett gott bemötande.  

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna tillföreliggande litteraturstudie ser att vidare kunskap är av betydelse  i 

hur vården skall bemöta patienten avseende KAM användande. Hur patientens 
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behov av att ta kontroll kan mötas så att den integrativa vården kan utvecklas men 

god patientsäkerhet för att inte skadliga interaktioner sker och i att patienten 

känner sig respekterad och väl informerad.  
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Bilaga 1 – Artikelsammanställning 
 
Patienters användande och erfarenheter av Komplementär och Alternativ Medicin (KAM) vid cancersjukdom 
Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger tillgrund för resultatet. 
 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Adler, S.R., Wrubel, 
J., Hughes, E., & 
Beinfeld, H.  
 
2009 
 
USA 

Patients` Interactions 
with Physicians and 
Complementary and 
Alternative Medicine 
Practitioners: Older 
Women With Breast 
Cancer and Self-
Managed Health Care. 

Undersöka och beskriva 
vårdrelationer mellan äldre patienter, 
deras läkare och deras KAM 
terapeuter.  

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

44 kvinnor 55–84 år Patienter värderar läkarens sociala förmåga i deras 
kommunikation angående KAM, hur den begränsade 
tiden påverkar det terapeutiska förhållandet.  
KAM-terapeutens sociala förmåga värderas i 
diskussionen gällande patientens förhållande till 
denne. Hur viktigt det är med besökets längd och 
olika aspekter i diskussionen om konventionell vård 
med sin KAM-terapeut.  
Kvinnorna upplevde en nödvändighet att söka 
information och göra val gällande deras vård, ofta 
utifrån varsamt strategiskt ställda krav och behov.  
 

Hög 92 % 

Amichai, A., 
Grossman, M., & 
Richard, M. 
2012 
 
Canada 
 
 

Lung cancer patients` 
beliefs about 
complementary and 
alternative medicine in 
the promotion of their 
wellness 

Syftet med studien var att skapa 
förståelse kring lungcancerpatienters 
uppfattning om KAM användande i 
skapandet av deras eget välmående. 

Kvalitativ 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

12 vuxna 
lungcancerpatienter 
som använder 
KAM. Jämn 
könsfördelning 

Patienters åsikter gällande KAM och deras eget 
välmående är ett resultat av en kontinuerlig process 
som börjar med deras cancerdiagnos. Utvecklingen 
av patientens åsikter och tro kan förklaras med fyra 
teman: processen vid diagnosen, utvecklandet av 
åsikter som motiverar KAM-användande, 
validerande av deras nya åsikter och slutligen 
synkroniseringen av deras nya åsikter och 
erfarenheter till en personlig filosofi och innebörd av 
välmående med cancersjukdom.  

Hög 100 % 

Bismark, R.S, Chen, 
H., Dy, G.K, Gage-
Bouchard, E.A., & 
Mahoney, M.C. 
 
2014 
 
USA 

Complementary and 
alternative medicine 
use among patients 
with thoracic 
malignancies. 

Undersöka KAM användande bland 
patienter med thorakala maligniteter  

Kvantitativ  
 
Enkätstudie 

108 st. svarande 42 % av respondenterna rapporterade användning av 
KAM. Personer som rapporterade att de var rädda 
inför sin framtid var fyra gånger mer sannolikt att 
använda KAM. Gemensamma citerade anledningar 
för KAM användande var support one self, höja 
immunförsvaret, och förbättrande av emotionell och 
spirituellt välmående.  
29 % rapporterade definitiva fördelar och 33 % 
ansåg att de kan ha hjälpt dem.  
Rädsla inför framtiden var associerat mede KAM 
användande. Studien indikerar att KAM användande 
kan fungera som en aktiv copingstrategi för den 
emotionella stressen kring en cancersjukdom.  
 

Hög 96 % 



 

32 
 

Broom, A., & Tovey, 
P. 
 
2008 
 
England 

Exploring the 
Temporal Dimension 
in Cancer Patient´s 
Experiences of 
Nonbiomedical 
Therapeutics 

Syftet med studien var att undersöka 
hur cancerpatienters upplevelse och 
erfarenhet av KAM förändras under 
en månad 

Kvalitativ 
 
Innehållsanalys av 
dagböcker och 
djupintervju.  

8 deltagare mellan 
25-82 år. 2 män och 
6 kvinnor.  

Patienternas efterfarenheter av KAM varierar över 
tid och utrymme och hur stort utrymme de ges att 
utöva det. Tiden kunde påverka patientens fokus och 
entusiasm mot behandlingen, men även kostnad och 
dess ansträngning. Patientens egna ansvar att finna 
kraft för eget välmående och de oförutsedda i 
cancerresan. 
 

Medel 76 % 

Evans, M., Shaw, A., 
Thompson, E.A., 
Falk,S., Turton, P., 
Thompson, T., & 
Sharp, D. 
 
2007 
 
England 

Decisions to use 
complementary and 
alternative medicine 
(CAM) by male cancer 
patients: information-
seeking roles and types 
of evidence used.  

Syftet var att försöka ta reda på hur 
cancerpatienter får reda på och hur de 
värderar KAM-information innan 
beslut om användande.  

Kvalitativ 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 

43 män, 31 – 83 år 
med olika 
cancerdiagnoser.  

Information om KAM anses generellt som 
”empowering” då det breddade 
behandlingsalternativen och egenvårdsvalen.  
Generell konsensus att information om KAM ska 
kunna nås via den offentliga vården.  
Vanligast är att patienterna får information om KAM 
via det sociala nätverket.  
Vetenskaplig evidens om KAM skattas lågt av 
användaren medan det skattas som viktigt av den 
offentliga vården. För patienten är det viktigare med 
lyckade personliga berättelser, terapier som har 
funnits länge och är populära, en tro på KAM- 
terapeuten.   

Hög 84 % 

Garland, S.N., 
Valentine, D., Desai, 
K., Li, S.,Langer, C., 
Evans, T., & Mao, 
J.J. 
 
2013 
 
USA 

Complementary and 
Alternative Medicine 
Use and Benefit 
Finding Among 
Cancer Patients 

Undersöka sambandet mellan KAM-
användande och hanterande av svår 
sjukdom.  

Kvantitativ  
 
Enkät 

316 st. Patienter som använda KAM i samband med en 
cancerdiagnos rapporterade högre nivåer av 
konstaterad nytta, möjlighet att växa som person 
under en cancersjukdom, jämfört med dem som ej 
använde det.  
KAM kan beskrivas som en form av aktiv coping. 
Healing i olika former var korrelerat med den största 
ökningen i konstaterad nytta för patienten.  
 

Hög 93 % 

Hök, J., Falkenberg. 
T., & Tishelman, C. 
 
2011 
 
Sverige 

Lay perspectives on 
the use of biologically 
based therapies in the 
context of cancer: a 
qualitative study from 
Sweden. 

Perspektiv och tankar kring 
användandet av biologiskt baserade 
terapier i kontext cancer. 

Kvalitativ 
Djupintervju 

12 deltagare.  
36-67 år 

Resultatet indikerar att personer som använder 
biologiskt baserade terapier är motiverade att 
fortsätta använda dem om de uppfattar dem som 
effektiva och harmlösa.  
Uppfattade effekter av BBT innefattar ett brett 
spektrum av effekter så som förbättrad psykisk och 
fysiskt välmående och cancerrelaterade fördelar.  
Det är viktigt att förstå användarens egen uppfattning 
av BBT för att förbättra patient-vårdare 
kommunikationen.  
 

Hög 84 % 

Keim-Malpass, J., 
Albrecht, TA., 
Steeves, RH., & 
Danhauer, SC. 

Young Women´s 
Experiences With 
Complementary 
Therapies During 

Undersöka beskrivningar av 
användande av komplementär 
behandling  

Kvalitativ 
Innehållsanalys av 
bloggar 

16 bloggar av 
kvinnor 20-39 år.  

Att som ung vuxen få en cancer diagnos och möta 
medicins behandling med kirurgi, radio och 
kemoterapier. Och med samtidig vård med KAM 
(yoga, akupunktur, kost, meditation) som kunde 

Hög 88 % 
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2013 
 
USA 

Cancer Described 
Through Illness Blogs 

beskrivas som ett uppvaknande, en ny identitet, de 
goda och frigörande. KAM blev ofta initierad vid 
höga symtom och biverkning för att hantera 
situationen, empowering och att förebyggande vidta 
egna åtgärder. 
 

Kim, S.Y., Kim, 
K.S., Park, J.H., 
Shin, J-Y., Kim, 
S.K., Park., J.H., 
Park, E.C., & Seo, 
H.G. 
 
2013 
 
Korea 

Factors Associated 
with Discontinuation 
of Complementary and 
Alternative Medicine 
among Korean Cancer 
Patients 

Fastställa patientkarakteristiska och 
andra faktorer associerat med 
avslutande av KAM-behandling.  

Kvantitativ  
 
Enkätstudie 

674 st.  Den mest använda KAM var örter (43 %). Största 
anledningen för att avsluta KAM-behandlingen var 
frånvaro av effekt, den finansiella kostnaden och 
läkarens motstånd. Övriga faktorer innefattade 
metastaserad sjukdom, sidoeffekter. Studien 
efterfrågar insatser för att cancerpatienter ska kunna 
använda KAM och minska sidoeffekter, 
biverkningar, ansträngningar bör göras för att 
analyser kostandseffektiviteten av KAM och 
validerad information ska göras tillgänglig för 
vården och cancerpatienter.  
 

Medel 72 % 

Lo-Fo-Wong, 
D.N.N., Rachor, 
A.V., M.de 
Haes,H.C.J.M., 
Sprangers, M.A.G., 
& Henselmans, I. 
 
2012 
 
Nederländerna 

Complementary and 
alternative medicine 
use of women with 
breast cancer: Self-
help CAM attracts 
other woman than 
guided CAM therapies 

Undersöka KAM-användande, 
anledning till användande, 
sociodemografiska, kliniska och 
psykologiska indikatorer för KAM 
användande.  

Kvantitativ 
 
 
Enkät 

176 kvinnor med 
bröstcancer 

Kvinnorna valde KAM för att öka sitt eget 
välmående vid sidan av den medicinska 
behandlingen eller för att bidra till goda effekter i 
cancer behandlingen. 

Hög 86 %  

Lu,JH., Tsay,SL., & 
Sung, SC. 
 
2010 
 
Norra Taiwan 

Taiwanese Adult 
Cancer Patients´ 
Reports of Using 
Complementary 
Therapies 

Syftet med studien var att kartlägga 
patienters erfarenheter under eller 
efter användande av KAM vid 
cancersjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Innehållsanalys 

7 patienter mellan 
28-68 år 
4 kvinnor 
3män 

5 teman var identifierad till KAM användande. 
Hanterande av cancersjukdomen, hanterande av 
fysisk och psykisk stress orsakat av KAM-
användande, störningar i livssituationer, ha 
anledningen för sökande av andra terapier, olösta 
praktiska orosmoment gällande KAM. Alla KAM 
användare upplever bördor och problem sekundärt 
till KAM användande och skulle föredra att 
onkologspecialister skulle vara mer kunniga om 
KAM 
. 

Hög 84 % 

MacArtney., J.I. 
 
2016 
 
England 

Balancing exercises: 
Subjectivised 
narratives of balance in 
cancer self-health.  

Syftet var att analysera berättelser 
om KAM från cancerpatienter.  

Kvalitativ 
Ostrukturerade 
intervjuer med en 
öppen fråga. 
 

16 pat. initialt varav 
2 st. djupintervju i 
ett senare skede 

KAM användande var en form av att vara delaktig i 
sin behandling av sin sjukdom, ökad egenvård. 

Medel 76 % 
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Naing, A., Stephen, 
S.K., Frenkel, M., 
Chandhasin, C., 
Hong, D.S., Lei, X., 
Falchook, G., 
Wheler, J.J., Fu, S., 
& Kurzrock, R. 
 
2011 
 
USA  

Prevalence of 
Complementary 
Medicine Use in a 
Phase 1 Clinical Trials 
Program 

Undersöka KAM användande bland 
deltagare i en fas 1 klinisk studie.  

Kvantitativ  
 
Enkätstudie 

309 st. svar  KAM-användande är vanligt bland patienter som är 
inkluderade i en fas 1 studie med avancerade 
maligniteter 
Mest frekvent använt var vitaminer. Bara fem % 
rapporterade sidoeffekter av KAM och 23 % medgav 
att de ej delgav sin läkare sitt användande.  
KAM användande var ej associerat med ålder, ras, 
utbildningsnivå men användes mer av kvinnor än 
män.  
 

Hög 83 %  

Salamonsen, A.  
 
2012 
 
Norge 

Doctor-patient 
communication and 
cancer patient´s choice 
of alternative therapies 
as supplement or 
alternative to 
conventional care.  

Undersöka sambandet mellan 
kommunikationserfarenheter av 
läkare och beslutet att använda KAM 
antingen som alternativ eller 
komplement.  

Kvalitativ 
 
Intervju 

52 cancerpatienter 
med rapporterade 
positiva erfarenheter 
av KAM 
 
 

Beskriver olika erfarenheter av kommunikation med 
läkare, hur ett traditionellt kommunikationsbeteende 
ser ut, stöttande kommunikationsbeteende, hur en 
upplevelse av en kommunikation kan påverka 
patientens val i eventuellt KAM användande. Tre 
teman: negativ kommunikationserfarenheter pga. 
KAM-användande, positiva 
kommunikationserfarenheter som ledde till att 
använda KAM som komplement och inte ett 
alternativ, negativa kommunikationserfarenheter 
som ledde till KAM användande som alternativ till 
konventionell vård.   
 

Hög 88 % 

Tautz, E., Momm, 
F., Hasenburg, A., 
& Guethlin C. 
 
2012 
 
Tyskland 

Use of Complementary 
and Alternative 
Medicine in breast 
cancer patients and 
their experiences: A 
cross-sectional study 

Syftet med studien var att utforska 
bröstcancerpatienters användande av 
KAM och behov av information och 
kommunikation.   

Kvantitativ 
 
Tvärsnitts studie 
 
Frågeformulär 
 
 

211 kvinnliga 
patienter 
Var av 107 var 
KAM användare 

Av de KAM användande kvinnorna erfor 25 % att de 
inte blev tillfrågad om de använda KAM och 10 % 
att de inte var adekvat att prata om det med sin 
läkare. Varför de använde KAN för att öka det egna 
välbefinnandet, öka immunförsvaret, självläkningen, 
komplimentera den medicinska behandlingen, 
förebygga och motarbete trötthet och energiförlust. 
 

Medel 79 %  

Tovey,P., & Broom, 
A. 
 
2007 
 
England 
 
 

Oncologists´ and 
specialist cancer 
nurses´ approaches to 
complementary and 
alternative medicine 
and their impact on 
patient action 

Syftet med studien var att undersöka 
cancer patienters redogörelse av 
läkares attityder mot KAM, dialogen 
mellan dem och hur de påverkare 
deras användande av KAM. 

Kvalitativ 
 
Djupintervjustudie 

80 patienter mellan 
20-87år 
1/3 män och 2/3 
kvinnor 

Handlar om patienters erfarenhet av KAM 
användande och sjukvårdens bemötande. 
Patienternas erfarenheter av sjukvården kunde 
presentera i tre grupper: tydligt eller underförstått 
negativ, stöttande ambivalens och pragmatiskt 
accepterande.  
Patientens upplevelse av sjukvårdens bemötande har 
en påverkan i patientens val av KAM. I patientens 
egna val att försöka göra gott och aktivt påverka sin 
hälsa och inte bli bra bemött i det kan skapa en dålig 
självkänsla.  
  

Hög 84 % 

 


