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SAMMANFATTNING 
Det primära syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur cancerrelaterad malnutrition 

uppkom och hur kroppen påverkades. Vidare syftade studien till att beskriva hur patienterna 

upplevde nutritionsproblemen och dess konsekvenser. Studien syftade även till att beskriva 

hur patienternas livskvalitet påverkades av nutritionsproblemen, samt vilka åtgärder 

sjukvårdspersonalen kunde vidta för att förbättra nutritionen hos patienter med cancer. 

Artikelsökningen har skett via databaserna Elin@Dalarna, Blackwell Synergy och EBSCO 

Host. Sökorden som användes var cancer, healthcare, nutrition, malnutrition, nurse, nursing, 

quality of life och experiences. Resultatet visade att malnutrition ökade risken för 

komplikationer. Många av patienterna avled på grund av malnutrition och inte av cancern i 

sig. Malnutrition orsakades av att patienten inte kunde äta på grund av både cancern och dess 

behandling. Patienterna tyckte det var omöjligt att både äta, dricka och till och med svälja sin 

egen saliv på grund av rädsla för outhärdlig smärta. Konsekvensen av detta var att de inte 

hade styrka eller energi till att göra någonting. Nutritionsproblem ledde även till en känsla av 

brist på gemenskap och en försämrad livskvalitet. Nutritionsintaget var den viktigaste faktorn 

till en bra livskvalitet. Genom att ta nutritionsstatus tidigt och med jämna mellanrum följa upp 

nutritionsstatus på patienten så kunde sjuksköterskan motarbeta malnutrition.  

 

 

Nyckelord: Malnutrition, cancer, upplevelser, nutrition, sjuksköterska, livskvalitet. 

Keywords: Malnutrition, cancer, experiences, nutrition, nurse, quality of life.
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1. INTRODUKTION 
Vad är cancer? 

Ericson och Ericson beskrev år 2002 i sin bok att i en frisk människa är cellnybildningen i en 

ständig process där nya celler bildas och gamla avlägsnas. Detta sker i jämvikt under 

kontrollerade former så att ingen vävnad växer till för kraftigt eller tränger in i annan vävnad. 

Om vissa cellers delningshastighet störs så att dessa celler växer till i snabbare takt än vad 

omgivande äldre celler dör, utvecklas en svulst (tumör). Sådan ökad celltillväxt kan ske både 

benignt (godartad) och malignt (elakartad). Benign celltillväxt påverkar inte omgivande 

vävnadsceller. Malign celltillväxt sker okontrollerat och dessa celler infiltrerar i omgivande 

vävnad och sprids ofta till andra organ där de ger upphov till metastaser. Det är svårt att säga 

varför någon drabbas av cancer. Men forskarna har kommit fram till att exposition av 

ultraviolett ljus har stor betydelse för uppkomsten av hudcancer. Andra faktorer som tros 

orsaka cancer är hormoner, vissa födoämnen, cigarettrök och ärftlighet (1).  

 

Att få cancer 

Cancer har visat sig vara ett mycket laddat ord för många. Trots detta insjuknar över 40 000 

människor varje år i Sverige. För en del var ordet cancer också liktydigt med döden, trots att 

många numera blir botade från sjukdomen. Nya behandlingsmöjligheter utvecklas hela tiden, 

och även om alla inte blir helt friska så finns det goda möjligheter att leva med sjukdomen 

under en lång tid. Cancer är inte någon enhetlig sjukdom utan består av mer än tvåhundra 

olika diagnoser med mycket olika sätt att reagera på behandlingar. Var och en som insjuknade 

fick en personlig behandlingsplan och en prognos som kunde förändras många gånger (2). 

Statistik har visat att dödligheten i cancer har sjunkit. Framstegen i medicinsk teknologi, tester 

och förebyggande åtgärder som gör att cancern upptäcks tidigt har påverkat dödligheten. 

Ändå ligger cancer på andra plats av de mest livshotande sjukdomarna. Det är bara hjärt- 

kärlsjukdomar som ligger före (3). 

 

Nutrition 

God och näringsrik kost är nödvändigt för alla, oavsett om vi är unga, gamla eller sjuka (4). 

Aktiv nutritionsbehandling kan åstadkomma viktuppgång hos patienter med cancer (5). 

Forskning har visat att många patienter som är inlagda på sjukhus är undernärda. Vid ett 

tillfälle där vårdpersonal har fyllt i ett frågeformulär framkom det att personalen ansåg att om 

patienterna fick stöd i sin nutrition så skulle det förhindra komplikationer under vårdperioden. 
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Men ändå var det få bland sjukvårdspersonalen som gjorde en nutritionsbedömning av 

patienterna. Den vanligaste orsaken till denna brist på nutritionsbedömningar var otillräcklig 

kunskap inom området. Studien visade att endast 59 procent av 750 patienter som var inlagda 

på sjukhuset blev nutritionsbedömda. Av dem som blev bedömda var 21 procent i riskzonen 

till att bli undernärda. Det var bara hälften av dessa som hade fått en nutritionsplan att följa. 

Anledningen till att det var så få som fick en nutritionsplan att följa var även här att 

sjuksköterskorna inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna bedöma patienternas 

behov av nutrition. Några sjuksköterskor svarade också att de inte hade tid till att bedöma 

patienterna och att få dem att äta bättre (6).  

 

Undernäring 

Undernäring var vanligt hos patienter med cancer. Många av patienterna gick oavsiktligt ned i 

vikt redan innan behandlingen mot cancern hade påbörjats (7). Av totalt 4687 patienter i 23 

olika svenska studier var 28 procent undernärda. Undernäring visade sig inte vara ovanligt 

inom svensk sjukvård och den vanligaste formen av undernäring i svensk sjukvård var en 

kombination av energi- och proteinbrist (4). Med stigande ålder ökade risken för akut och 

kronisk sjukdom. Kost- och näringsproblem uppträdde ofta i samband med sjukdom och/eller 

när funktionshinder uppstod som försvårade möjligheten att äta själv. Detta betydde att äldre 

utgjorde en speciell riskgrupp för utveckling av undernäring (4, 8).  

 

Näring 

De nordiska näringsrekommendationerna gällde primärt för friska människor med låg till 

måttlig fysisk aktivitet. Det var viktigt att skilja på näringsbehov och 

näringsrekommendationer. Vid sjukdom måste kostens sammansätting anpassas, viket kunde 

innebära förändringar i energi- och näringsbehovet jämfört med hos friska individer. 

Energibehovet var ofta sänkt på grund av nedsatt fysisk aktivitet. En motsatt situation kunde 

också uppstå, då en del sjukdomar aktiverade ämnesomsättningen (metabolismen) och ledde 

till ökad energiomsättning. Vid flertalet sjukdomar var ämnesomsättningen förändrad och i 

vissa fall ökade förlusterna av såväl energi som protein, vitaminer och mineraler. På grund av 

nedsatt aptit vid sjukdom var det nödvändigt att kosten för sjuka hade en hög koncentration av 

näringsämnen (5). 
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Nutritionsstatus vid malnutrition 

Vid inskrivning av patienter med cancer var det av stor vikt att nutritionsstatus togs. 

Nutritionsstatus innebar att sjuksköterskan tog en ordentlig anamnes på patienten. Denna 

anamnes innehöll viktförändringar och aktuellt kostintag. I status noterades avvikelser i 

kroppsfunktioner samt kroppsvikt. Kroppsvikten borde kontrolleras varje gång patienten 

träffar en läkare. Funktionellt kontrollerades styrkan i handgreppet och blåsförmågan. En 

beräkning av BMI (Body Mass Index) gjordes också. Nedsatt muskelkraft, avsaknad av 

subkutant fett och ödem utgjorde de allvarligaste fynden vid malnutrition (9). 

 

Kostvanor hos patienter med cancer 

I en studie som gjorts med patienter sjuka i cancer så fanns det ingen som var underviktig 

enligt BMI. Men trots att BMI var normalt bland patienterna så gick 37.5 procent av 40 

patienter ner i vikt (mer än 3 kilogram) under de tre månader som studien pågick. Studien 

visade också ett samband mellan aktivitet och antal hela måltider per dag. Patienter som rörde 

sig lite åt färre måltider per dag än de som rörde sig mycket. Patienternas dagliga intag av 

frukt och grönsaker varierade också. Det var endast 25 procent som åt frukt och grönsaker två 

eller fler gånger om dagen (8).  

 

I en annan studie så hade 16 stycken av totalt 143 patienter tillfälligt ändrat sina kostvanor för 

att förhindra undernäring. Den vanligaste förändringen patienterna gjorde var att öka 

konsumtionen av grönsaker, speciellt broccoli. Andra saker som de åt oftare än förut var frukt 

och fisk. Flera patienter hade även ökat sitt intag av vatten. Kött, fett, socker, koffein, salt, 

friterat och ägg var något de hade minskat på. Anledningen till att vissa av patienterna 

fortsatte med sin ändrade kost efter att cancerbehandlingen var över, var att de upplevde sig 

ha fått mer energi, ett ökat välbefinnande och en ökad hälsa. Några trodde sig också undvika 

ett återfall i cancer om de höll sig till de ändrade kostvanorna (10).  

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan behöver mer kunskap om hur kroppen påverkas av cancerrelaterad 

malnutrition. Dessutom behövs mer kunskap om hur patienterna upplever nutritionsproblem, 

detta för att sjuksköterskan ska kunna ge en så god omvårdnad som möjligt. En god 

omvårdnad är viktigt för patienternas välmående, livskvalitet, tillfrisknande och överlevnad.  
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1.1. Syfte 

Det primära syftet var att beskriva hur cancerrelaterad malnutrition uppkom och hur kroppen 

påverkades. Vidare syftade studien till att beskriva hur patienterna upplevde 

nutritionsproblemen och dess konsekvenser. Studien syftade även till att beskriva hur 

patienternas livskvalitet påverkades av nutritionsproblemen, samt vilka åtgärder 

sjukvårdspersonalen kunde vidta för att förbättra nutritionen hos patienter med cancer. 

 

1.2. Frågeställningar 

1. Hur uppstod cancerrelaterad malnutrition och hur påverkades kroppen? 

2. Hur upplevde patienter med cancer nutritionsproblem och dess konsekvenser? 

3. Hur påverkades patienternas livskvalitet vid nutritionsproblem? 

4. Vilka åtgärder kunde sjukvårdspersonal vidta för en bättre nutrition hos patienter med 

cancer?  

 

1.3. Begreppsdefinitioner 

BMI: Som är förkortning för Body Mass Index. BMI anger relationen mellan vikt och längd. 

BMI beräknas genom att kroppsvikten (i kilogram) divideras med kroppslängden i kvadrat (i 

meter). Normalvärde för vuxna är 20-25. BMI under 20 kan betraktas som att risk för 

undernäring (11).  

 

Nutritionsstatus: Nutritionsstatus är en bedömning av nutritionstillstånd. De ämnen och 

frågeställningar som är särskilt viktiga ur nutritionshänseende är: aktuell vikt, längd, BMI, 

eventuell viktnedgång. Den nuvarande vikten relaterad till tidigare vikt eller före sjukdom. 

Hur snabb och hur stor har viktnedgången varit. Avföringsvanor: Diarré eller förstoppning. 

Illamående och/eller kräkning och eventuell aptitlöshet (11). 

 

Metabolism: Inkluderar de mekanismer som producerar och utnyttjar energi från externa och    

interna källor för att bygga upp kroppens funktioner och vävnader och för att avlägsna 

nedbrytningsprodukter från kroppen (12). 

 

Malnutrition: undernäring på grund av felnäring (13). 
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2. METOD 
2.1 Design  

Detta är en litteraturstudie med en deskriptiv ansats. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 

Till denna litteraturstudie söktes artiklar via samlingsdatabaserna: Elin@Dalarna, Blackwell 

Synergy och EBSCO Host. Sökorden som användes var: cancer, healthcare, nutrition, 

malnutrition, nurse, nursing, quality of life och experiences. Sökorden användes var för sig 

och i kombination med varandra. Uppsatsförfattarna har även sökt efter artiklar skrivna av 

författaren Orrevall. Orrevall var en av forskarna till en svensk studie som uppsatsförfattarna 

fann vid artikelsökningen. Hon hade utfört flera intressanta svenska studier som var relevanta 

för denna litteraturstudies syfte.   

 

2.3 Urval av litteratur 

Fulltexturvalet av artiklarna begränsades till publiceringsåren 2000 - 2005. Vidare skulle 

artiklarna vara skrivna på engelska och även vara vetenskapligt granskade. Val av artiklar och 

litteratur gjordes genom titel och abstract som var relevant för litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Artiklar som inte var primärkällor togs inte med i studien. I det första urvalet 

valdes 40 artiklar enligt tabell 1. I ett andra urval granskades artiklarna ytterligare. De artiklar 

som hade den mest relevanta informationen för studiens syfte samt en tillräcklig kvalitet 

användes till resultatet, detta blev totalt 15 artiklar. Till introduktionen användes även 

manuellt sökt litteratur från Högskolan Dalarnas Bibliotek i Falun. Litteraturen fick inte vara 

publicerad tidigare än år 2000.  
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Tabell 1. Resultatet av sökningen i databaserna Elin@Dalarna, Blackwell Synergy och EBSCO Host. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Första 

urvalet 

Andra  

urvalet 

Elin@Dalarna  

                       060118 

                        

                       060118 

                       060125 

 

 

 

                       060125 

 

 

                       060208 

 

 

                       060208  

 

                       060224 

 

 

       
                      060224 

Blackwell Synergy       

                       060126 

 

                       060126 

                        

 

EBSCO Host  

                       060126 

 

                       060126 

 

 

                       060126 

Cancer, Healthcare  

Renodlade sökningen med ordet: Nutrition 

 

Malnutrition, Cancer 

Renodlade sökningen med ordet: Nutrition 

                                                      Nutrition och Nursing 

                                                      Nutrition och Nurse 

 

Nutrition, Cancer 

Renodlade sökningen med ordet: Nurse 

 

Cancer, Nutrition 

Renodlade sökningen med ordet: Experiences  

 

Cancer, Malnutrition 

 

Quality of life 

Cancer, quality of life 

Renodlade sökningen med ordet: Malnutrition 

 

Författare: Orrevall 

 

Cancer, Healthcare 

Renodlade sökningen med ordet: Nutrition 

 

Malnutrition, Cancer 

Renodlade sökningen med ordet: Nutrition 

 

Cancer, Healthcare  

Renodlade sökningen med ordet: Nutrition 

 

Malnutrition, Cancer 

Renodlade sökningen med ordet: Nutrition 

 

Nutrition, Cancer 

Renodlade sökningen med ordet: Nurse 

                                                      Malnutrition 

756 

8 

 

130 

63 

3 

2 

 

1659 

16 

 

1660 

12 

 

130 

 

19177 

3696 

27 

 

2 

 

73 

0 

 

46 

7 

 

538 

9 

 

46 

28 

 

1212 

27 

28 

0 

1 

 

0 

11 

2 

1 

 

0 

1 

 

0 

2 

 

4 

 

0 

0 

3 

 

1 

 

1 

0 

 

6 

0 

 

0 

1 

 

2 

1 

 

0 

0 

3 

 

0 

 

 

7 

0 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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2.4 Artikelgranskning 

Det var av stor vikt att artiklarna som togs med i litteraturstudien var av hög kvalitet. Därför 

har de artiklar som varit relevanta för uppsatsförfattarnas syfte, granskats enligt Forsbergs och 

Wengströms granskningsmallar från boken: Att göra systematiska litteraturstudier, 2003. 

Kvalitetsbedömningen har omfattat artikelns syfte och frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys och tolkning. Femton artiklar ingår i studiens resultat varav 11 hade en 

kvantitativ ansats och 4 hade en kvalitativ ansats. 

 

Granskningsförfarandet gick till så att uppsatsförfattarna läste alla 40 artiklar var för sig och 

diskuterade sedan fram vilka artiklar som skulle granskas i mallarna. Granskningen från 

mallarna gjordes tillsammans för att komma fram till ett gemensamt beslut om värderingen av 

artiklarna.  

 

Utifrån Forsberg och Wengströms granskningsmallar har uppsatsförfattarna givit ”ett” poäng 

per delfråga som för studien ansågs som ett positivt svar. Motsvarande ”noll” poäng utdelades 

per fråga som hade ett inadekvat eller negativt svar. Bedömningen gav en poängsumma som 

sedan räknades om i procent av den totala möjliga poängsumman. Därefter har en gradering 

av kvalitet bestämts.  Den totala poängsumman var 27 på både den kvalitativa- och den 

kvantitativa granskningsmallen. Graderingen gjordes tregradig:  

 

• Grad I: 86 – 100 procent av den totala poängsumman. 

• Grad II: 66 – 85 procent av den totala poängsumman. 

• Grad III: 50 - 65 procent av den totala poängsumman. 

 

Artiklar som hade den totala poängsumman på 50 procent eller mindre uteslöts från denna 

litteraturstudie på grund av dess låga vetenskapliga bevisvärde. 

 

Uppsatsförfattarna tog bort några frågor ur Forsberg och Wengströms granskningsmall för 

kvantitativa artiklar. Dessa frågor handlade om interventioner och nästan ingen av artiklarna 

som hittades handlade om interventioner, därför bedömdes det att dessa frågor inte vara 

relevanta för att granska artiklarna med. 
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Frågorna som togs bort var: 

 

• Vad innehöll interventionen?  

• Vem genomförde interventionen?  

• Hur ofta gavs interventionen? 

• Erhölls signifikanta skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp? 

• Vilket antal krävdes i varje grupp? 

• Vilket antal inkluderades i experimentgrupp respektive kontrollgrupp? 

• Var gruppstorleken adekvat? 

• Hur behandlades kontrollgruppen? 

• Var demografiska data liknande i experimentgrupp och kontrollgrupp? 

• Ska artikeln inkluderas? 

 

Uppsatsförfattarna har enligt bilaga 1 även gjort om de frågor det inte gick att svara ”ja” eller 

”nej” på, till ”ja” och ”nej” frågor för att poäng lättare skulle kunna sättas på frågorna. 
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3. RESULTAT 
Tabell 2. Artiklar som användes i resultatdelen. 

Ref/Nr Författare/Nationalitet År Design/ ansats Urval Metod Värdering 
14 Petruson, Silander, 

Hammerlid (Sverige) 

2004 Longitudinell 

studie/Kvantitativ 

49 patienter Frågeformulär Grad III 

15 Odelli, Burgess, Bateman, 

Hughes (Australien) 

2005 Retrospektiv 

studie/Kvantitativ 

48 patienter Journalstudier Grad III 

16 Larsson (Sverige) 2003 Fenomenologisk 

studie/Kvalitativ 

8 patienter Intervjuer Grad I 

17 Isenring, Capra, Bauer 

(Austalien) 

2004 Prospektiv, 

randomiserad 

studie/Kvantitativ 

60 patienter Frågeformulär Grad I 

18 Guo, Palmer, Kaur, 

Hainley (USA) 

2004 Retrospektiv 

studie/Kvantitativ 

30 patienter Journalstudier Grad III 

19 Ravasco, Monteiro-Grillo, 

Camilo (Portugal) 

2002 Prospektiv 

studie/Kvantitativ 

125 patienter Frågeformulär Grad I 

20 Abayomi, Kirwan, 

Hackett, Bagnall 

(England) 

2005 Fenomenologisk 

studie/Kvalitativ 

10 patienter 

 

Intervjuer 

(intervjuguide) 

Grad I 

21 Hartmuller, Desmond 

(USA) 

2004 Tvärsnittsstudie 

/Kvantitativ 

1526 patienter Frågeformulär Grad II 

22 Thoresen, Fjeldstad, 

Krogstad, Kaasa,  

Falkmer (Norge) 

2002 Komparativ 

studie/Kvantitativ 

46 patienter 

 

Observationer Grad II 

 

23 Bakish, Hargrave, Tariq, 

lamperriere (USA) 

2003 Retrospektiv 

studie/Kvantitativ 

103 patienter Journalstudier Grad III 

24 Ravasco, Monteiro- Grillo, 

Vidal, Camilo (Portugal) 

2003 Prospektiv, 

tvärsnittsstudie 

/Kvantitativ  

205 patienter Observationer Grad II 

25 Brugler, Stankovic, 

Schlefer, Bernstein (USA) 

2004 Prospektiv 

studie/Kvantitativ 

448 patienter Observationer Grad III 

26 Inoue, Miki, Kusunoki 

(Japan) 

2004 Komparativ 

studie/Kvantitativ 

70 patienter Observationer Grad III 

27 Orrevall, Tishelman, 

Herrington, Permert 

(Sverige) 

2004 Fenomenologisk 

studie/Kvalitativ 

13 patienter och 11 

anhöriga 

Intervjuer Grad II 

 

28 Orrevall, Tishelman, 

Permert (Sverige) 

2005 Fenomenologisk 

studie/Kvalitativ  

13 patienter och 11 

anhöriga 

Intervjuer Grad I 

 

 
 
 

 9



3.1 Cancerrelaterad malnutritions uppkomst och påverkan på kroppen 

En av de största orsakerna till att malnutrition uppkom vid cancersjukdom var att 

cancerpatienterna inte kunde äta mat (14-20). Kostintaget försämrades på grund av psykisk 

stress och en existentiell kris orsakad av cancerdiagnosen (15, 16). Patienter med matstrupe-, 

mag- och huvud/nackcancer var så kallade högriskpatienter. Med det menades att de löpte 

större risk att drabbas av malnutrition än patienter med cancer på andra ställen. 

Nutritionsintaget hos högriskpatienterna var betydligt lägre än det energiintag som 

rekommenderades dagligen (19). Flera studier har visat att strålning och cytostatika som gavs 

som behandling mot cancern gav många biverkningar, bland annat påverkades munnen 

mycket. Smakförändringar var den första upplevda bieffekten av strålbehandlingen. Men även 

smärta i mun och hals, sår, sväljningssvårigheter, svullnad och torrhet i munnen var symtom 

som påverkade patienternas aptit och förmågan att äta (14-20). Depression, trötthet, diarré, 

illamående, kräkning och anorexi var också symtom som även de minskade förmågan att äta 

(18, 19, 21). Patienter med symtom som försvårade nutritionsintaget löpte stor risk att 

utveckla allvarliga och bestående nutritionsproblem. Resultat från flera studier bekräftade att 

anorexi och illamående inte bara förekom som symtom från tumören utan också som en 

konsekvens av strålbehandlingen. Detta var vanliga och allvarliga komplikationer (19, 22, 

23). Det var bevisat att många cancerpatienter avled på grund av malnutrition och inte av 

cancern i sig (22, 24).  

 

Patienter med cancer hade ofta ett försämrat nutritionsstatus redan innan de fick diagnosen 

cancer, främst på grund av tumörens påverkan på kroppens metabolism (14-16). Studier 

gjorda av Petruson, Silander, Hammerlid (2005) och Thoresen, Fjeldstad, Krogstad, Kaasa 

(2002) visade att mellan 50-90 procent av patienterna med cancer tappade i vikt och att cirka 

40 procent av dem tappade mer än 10 procent av deras totala kroppsvikt (14, 22). Det fanns 

många negativa symtom som uppkom på grund av cancerrelaterad malnutrition. Dålig 

sårläkning, risk för bensår och infektionskomplikationer var några konsekvenser av 

malnutrition (15, 25). Malnutrition ledde till en försämrad prognos hos patienter med cancer 

på grund av att den gav en sämre tolerans mot cancerbehandlingen (14, 22). Kakexi, vilket 

betyder utmärgling, kraftlöshet och förlorad muskelmassa vid cancersjukdom, var ett av 

många symtom som påverkade kroppen negativt och var det vanligaste symtomet av 

cancerrelaterad malnutrition (16, 17, 24, 26). Toleransen mot cellgiftbehandling, prognosen, 

resistensen mot infektioner och postoperativa komplikationer förbättrades om patienter med 

cancer fick i sig en näringsriktig och allsidig nutrition (17, 18, 24). Larsson (2003) beskrev i 
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sin svenska studie att viktminskning inkluderades även av muskelförtvining som gav en 

reducerad fysisk funktion vilket i sig påverkade muskelstyrkan, den fysiska kapaciteten och 

kognitiva funktioner. Dessa i sin tur påverkade ADL- funktionerna, vilket innebar att 

förmågan att klara sig själv i det dagliga livet minskade. Detta gjorde att patienterna var i stort 

behov av vård (16).  

 

3.2 Patienternas upplevelser av nutritionsproblem och dess konsekvenser 
Att inte kunna äta upplevdes vara det största problemet hos patienter med cancer (15, 16). 

Många av patienterna, som fick frågan om hur deras näringsintag sett ut den senaste månaden, 

beskrev att de hade ätit mindre än vanligt och några berättade att de bara kunnat få i sig 

vätska. Detta berodde på smakförändringar, illamående, kräkning, brist på aptit och torrhet i 

munnen (16, 23). Trångheten och smärtan i munnen och i halsen gjorde så att patienterna var 

tvungna att ta väldigt små tuggor när de åt och de tuggade maten längre än vad de brukade. 

De var även rädda för att de skulle svälja mat och vätska i fel strupe. För vissa var det 

omöjligt att både äta, dricka och till och med svälja sin egen saliv på grund av rädsla för 

outhärdlig smärta. Under behandlingstiden ökade problemen med att äta och patienterna 

kände sig bara tröttare och tröttare. Konsekvensen blev att de inte hade styrka eller energi till 

att göra någonting annat än att gå på behandling och att försöka få i sig näring. På grund av de 

stora problemen med att äta och dricka så gick patienterna med cancer ned i vikt. Försök till 

att komma över smärtan och att äta upplevdes som stressfyllt. Konsekvensen var att 

patienterna undvek att laga mat och att äta. Patienterna var medvetna om hur nödvändigt det 

var att äta tillräckligt för att klara av behandlingen och sjukdomen. Att äta mosad mat gav en 

känsla av skam och det var obekvämt och generande att äta med andra människor, till och 

med inför familj och vänner. Tanken på sondmatning var också förknippat med skam och 

ovärdighet (16).  

 

Alla patienter som deltog i studien, gjord av Orrevall, Tishelman, Herrington, Permert (2004) 

beskrev att de led av viktförlust som en konsekvens av deras nutritionsproblem. Vissa av 

patienterna upplevde viktnedgången som något positivt innan det framkom att det var en 

cancersjukdom som orsakade viktnedgången. Under tiden som cancersjukdomen fortsatte såg 

patienterna viktförlusten som mer och mer negativ och hotande. Viktförlusten hade fått dem 

att frukta att de skulle avlida på grund av svält. Patienterna sade att de var fullt medvetna om 

hur viktig kosten var och de berättade att de verkligen ville äta, men att de inte kunde på 

grund av symtom från cancerbehandlingen. I vissa fall visade det sig att patienterna åt mindre 
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om deras familjer ”tjatade” på dem att äta. Alla patienter som blev intervjuade i studien hade 

provat nutritionstillskott i form av näringsdrycker, hemma eller på sjukhuset med begränsad 

framgång. För att göra drinkarna mer tilltalande så hade patienterna mixat dem med bland 

annat frukt och glass. Men trots detta så upplevde patienterna att de hade svårt att få i sig 

drinkarna på grund av dess doft och smak. Vissa patienter upplevde magsmärtor eller 

illamående när de hade druckit näringsdrinkar. Ibland hade de till och med kräkts efter att ha 

druckit näringsdrinkarna (27).                 

 

3.3 Nutritionsproblemens påverkan på patienternas livskvalitet 

Cancerrelaterade nutritionsproblem påverkade inte bara kroppen fysiskt utan den påverkade 

också patienternas livskvalitet negativt. Mat spelade inte bara stor roll i nutritionssyfte utan 

även för hela livskvaliteten, då måltiderna ofta förknippades med social samvaro och 

gemenskap (17, 18, 21, 24, 27). Förlusten av den sociala sammanhållningen som en middag 

gav, gjorde att patienterna och deras familjer kände stress (27). Forskning gjord av Guo, 

Palmer, Kaur, Hainley (2005), Ravasco, Monteiro-Grillo, Camilo (2003) och Abayomi, 

Kirwan, Hackett, Bagnall (2005) har visat att nutritionsstöd gav en förbättrad livskvalitet (18-

20).  

 

Tanken på mat gjorde att patienterna med cancer blev illamående, de förlorade helt enkelt 

aptiten. De kände att de inte kunde vara den person de var innan cancersjukdomen. Livets 

möjligheter blev gradvis begränsade, viktiga och meningsfulla dagliga händelser blev 

ouppnåeliga. Problemen med att äta ledde till förluster av olika slag i det dagliga livet. 

Förutom undernäring så ledde det även till en känsla av brist på gemenskap. En förlorad 

förmåga att äta var det samma som att förlora ett stort intresse för dem som gillade att äta och 

att laga mat (16). Nutritionsproblem orsakade av bland annat anorexi, inaktivitet och smärta i 

munnen försämrade patienternas livskvalitet. Detta medförde både oro och depression som i 

sin tur hade ett starkt samband med ett minskat nutritionsintag (18, 19, 22). Nutritionsintaget 

var enligt Ravasco et al den viktigaste faktorn till en bra livskvalitet (19).  
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3.4 Åtgärder sjukvårdspersonalen kunde vidta för att få en bättre nutrition hos 

patienter med cancer  

Patienterna upplevde en saknad av hjälp från läkaren när det gällde frågor kring 

nutritionsproblem. Orsaken till detta ansågs vara brist på tid och att läkaren enbart var 

intresserad av behandlingsresultatet av cancern. Patienterna upplevde att de flesta läkare inte 

frågade om viktförändringar och att de inte reagerade när patienterna sade att de förlorat 

kroppsvikt. De läkare som trots allt frågade patienterna om kroppsvikten gav inga 

nutritionsråd då patienterna sade att de gått ner i vikt (27). Ravasco et al (2003) betonade 

vikten av en tidig nutritionsstatus och att med jämna mellanrum följa upp nutritionsstatusen 

på patienterna för att kunna motarbeta malnutrition (24). Nutritionsstatus tillsammans med 

stöd och individuell nutritionsrådgivning var bra för att undvika malnutrition så lång tid som 

möjligt (15). I studier gjorda av Guo et al (2005) och Thoresen et al (2002) så sågs det att 

allvarliga viktminskningar kunde hittas hos patienter med normal kroppsvikt och inte bara 

bland dem som redan var underviktiga. Det var viktigt med regelbundna kontroller av vikt, 

illamående, smärta, depression, obstipation och kaloriintag på grund av att dessa symtom 

negativt påverkade arbetet mot malnutrition (18, 22). Vissa av dessa symtom kunde 

underlättas med hjälp av läkemedel (18).  

 

En upptäckt som gjordes i en studie var att det var en märkbar skillnad på portionsstorleken 

mellan de välnärda patienterna och de malnutrerade patienterna. Patienter som åt normalstora 

portioner visade en bättre nutritionsstatus än de patienter som åt de små portionerna. De 

planerade standardmåltiderna på sjukhuset innehöll 2150 kilokalorier och var utspridda på 

fyra mål mat om dagen. De patienter som åt mindre portioner fick inte i sig den extra energi 

som var planerad, utan energiintaget blev otillräckligt hos många av patienterna. Runt 1000 - 

1500 kilokalorier skulle ges som supplement om patienternas portionsstorlek var reducerad. 

Om detta supplement inte gavs så fick dessa patienter i sig cirka 1200-1300 kilokalorier per 

dag och det slutade då i malnutrition (22). Om patienterna fick kostrådgivning av 

sjuksköterska och dietist höjdes energiintaget betydligt. Som sjuksköterska var det viktigt att 

betona för patienterna hur pass viktig maten var under behandlingstiden för att undvika 

undernäring (19). 
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Forskning har visat att malnutrition med muskelförtvining kan bli oåterkallelig hos 

cancerpatienter. En tidig upptäckt av viktnedgång och ett preventivt arbete var mycket viktigt 

då det gav kortare sjukhusvistelser, mindre kostnader och en bättre livskvalitet. Det var därför 

viktigt att vårdpersonalen hjälpte patienten med daglig träning för att undvika 

muskelförtvining (17, 18, 22).  Hartmuller, Desmond (2004) skrev i sin studie att det fanns 

riktlinjer att gå efter gällande nutritionintaget under och efter behandling mot cancer, för att 

hjälpa patienterna att få styrka till att vinna över sjukdomen (21). 

 

Ett sätt att hjälpa patienterna, som vårdpersonal, var att ge dem näring genom antingen 

energitillskott (22) eller sond. Näring genom sond hade en synlig positiv effekt på 

nutritionsstatus och behandlingstoleransen. Dessa patienter tappade mindre i vikt under 

behandlingsperioden och de hade kortare sjukhusvistelser än de utan sond. De flesta 

patienterna i studien ansåg att sonden var ett komplement till deras orala kostintag. Både 

patienterna och deras anhöriga klargjorde att patienterna önskade och föredrog att äta riktig 

mat och skulle fortsätta med att försöka få i sig så mycket som möjligt genom oralt intag. 

Sonden uteslöt inte några måltider och de anhöriga fortsatte att göra i ordning näringsrik kost. 

Några som deltog i studien kände att sonden hjälpte till att öka deras aptit medan andra kände 

motsatsen (28). 
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4. DISKUSSION 
4.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Det primära syftet var att beskriva hur cancerrelaterad malnutrition uppkom och hur kroppen 

påverkades. Vidare syftade studien till att beskriva hur patienterna upplevde 

nutritionsproblemen och dess konsekvenser. Studien syftade även till att beskriva hur 

patienternas livskvalitet påverkades av nutritionsproblemen, samt vilka åtgärder 

sjukvårdspersonalen kunde vidta för att förbättra nutritionen hos patienter med cancer. 

Sammanfattningsvis kunde uppsatsförfattarna konstatera att artiklarna som granskats och 

redovisats i resultatet visat att malnutrition ökade risken för infektionskomplikationer som 

försämrade prognosen att överleva. Det var även bevisat att många cancerpatienter avled på 

grund av malnutrition och inte av cancern i sig. Malnutrition orsakades av att patienterna inte 

kunde äta på grund av cancern och dess behandling. Enligt Ravasco et al var nutritionsintaget 

identifierat som den viktigaste faktorn till en bra livskvalitet. Genom att tidigt ta 

nutritionsstatus och med jämna mellanrum följa upp denna på patienterna så kunde 

sjuksköterskan motarbeta malnutrition. Nutritionsstatus tillsammans med stöd och individuell 

nutritionsrådgivning var bra för att undvika malnutrition så lång tid som möjligt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I flera studier fanns det beskrivet att en av de största orsakerna till att malnutrition uppkom 

efter cancersjukdom var att cancerpatienterna inte kunde äta mat. Detta på grund av att 

strålning och cytostatika har gett många biverkningar. Smakförändringar var den första 

upplevda bieffekten av strålbehandlingen. Smärta i mun och hals, sår i munnen, 

sväljningssvårigheter, svullnad och torrhet i munnen var även symtom som påverkade 

patienternas aptit och förmågan att äta (14-20). Depression, trötthet, diarré, illamående, 

kräkning och anorexi var också symtom som minskade förmågan att äta (18, 19, 21). Det var 

bevisat att många cancerpatienter avled på grund av malnutrition och inte av cancern i sig (22, 

24). Uppsatsförfattarna har sett att det var många patienter som fick symtom som påverkade 

nutritionsintaget och därmed även kroppsvikten. Uppsatsförfattarna tycker att det är en 

självklarhet att sjuksköterskor ska känna till vilka symtom som uppstår efter cancerbehandling 

och hur dessa påverkar patienternas nutritionsintag. Men även annan sjukvårdspersonal som 

undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster bör känna till symtomen som oftast drabbar 

en cancersjuk patient och även hur dessa påverkar nutritionsintaget. Hela kroppen drabbas vid 

en cancersjukdom, sår läker saktare och risken att drabbas av infektioner ökar. För att 
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patienter med cancer ska orka genomgå behandlingar som både är tuffa psykiskt som fysiskt 

så behövs det näring. Om patienter med cancer får hjälp med sin nutrition under sjukdomen 

och dess behandling så skulle toleransen mot cellgiftbehandling, prognosen, resistensen mot 

infektioner och postoperativa komplikationer förbättras. Det uppsatsförfattarna tycker är 

viktgast att ta upp är att det är många patienter som avlider på grund av att de är malnutrerade 

och inte på grund av själva cancern. I dagens samhälle, med den teknik och medicinska 

kompetens som finns inom ämnet så borde inte detta få ske. Uppsatsförfattarna tycker att det 

ska kunna gå att hjälpa dessa människor så att de inte avlider på grund av malnutrition. 

Uppsatsförfattarna anser att det beror på att kunskap saknas inom ämnet när en patient dör på 

grund av malnutrition istället för själva cancersjukdomen. Avdelningar, som vårdar många 

cancersjuka patienter, samt högskolor/universitet måste undervisa 

sjukvårdspersonalen/sjuksköterskestudenterna i vikten av nutrition vid cancersjukdom. 

Genom att undervisa studenter i ämnet så kan nyutexaminerade sjuksköterskor föra detta med 

sig ut i arbetslivet. Uppsatsförfattarna har saknat teoretisk nutritionsundervisning i sin 

utbildning och tycker det är dåligt, då nutrition är så pass viktigt i omvårdnaden av patienten. 

Eftersom det är sjuksköterskan och undersköterskan som jobbar nära patienten dagligen så är 

det av stor vikt att kunskap finns angående de nutritionsproblem som kan komma att drabba 

den cancersjuka patienten. 

 

Att inte kunna äta upplevdes vara det största problemet hos patienter med cancer (15, 16). 

Många patienter beskrev att de bara kunnat få i sig vätska på grund av smärta, 

smakförändringar, illamående, kräkning, brist på aptit och torrhet i munnen (16, 23). De var 

även rädda för att de skulle svälja mat och vätska i fel strupe. Under behandlingstiden ökade 

problemen med att äta och patienterna kände sig allt tröttare. De hade ingen energi till att göra 

någonting annat än att gå på behandling och att försöka få i sig näring. Försök till att komma 

över smärtan och att äta upplevdes som stressfyllt. Konsekvensen var att patienterna undvek 

att laga mat och att äta. Patienterna var medvetna om hur nödvändigt det var att äta tillräckligt 

för att klara av behandlingen och sjukdomen. Att äta mosad mat gav en känsla av skam och 

det var obekvämt och generande att äta med andra människor, till och med inför familj och 

vänner. Tanken på sondmatning var förknippat med skam och ovärdighet (16). 

Uppsatsförfattarna anser att sjukvårdspersonalen måste hjälpa de patienter som känner skam 

och blir generade då de inte kan äta vanlig mat. Sjukvårdspersonalen kan försöka att hjälpa 

dem genom att diskutera med patienten hur han/hon känner och försöka få denne att känna att 

det inte är skamligt att inte få i sig vanlig kost. Som sjukvårdspersonal kanske man kan 
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förklara att det är en vanlig känsla och att patienten inte är ensamma om att känna så här. Det 

kanske kan göra att patienten känner sig tryggare och känner mindre skam i sina 

nutritionsproblem. Alla patienter som deltog i studien, gjord av Orrevall et al (2004), beskrev 

att de led av viktförlust som en konsekvens av deras nutritionsproblem. Vissa av patienterna 

upplevde viktnedgången som något positivt innan det framkom att det var en cancersjukdom 

som orsakade viktnedgången. Patienter som hade cancer och som drabbades av viktförlust 

kände mer och mer en negativ inställning till att de tappat mycket i vikt och de upplevde det 

som om att viktförlusten blev mer hotande. Det patienterna kände som hotande var rädslan för 

att de skulle avlida på grund av svält. Patienterna upplevde inte längre att måltiderna var 

någon njutbar social händelse. Gemenskapen kring en middag förlorades, gjorde att 

patienterna och deras familjer kände stress. Uppsatsförfattarna tycker att då en patient blir 

rädd för att avlida på grund av sin dåliga nutritionsstatus, så ska sjukvårdspersonalen 

(sjuksköterska, dietist och eventuellt läkare) sätta sig med den cancersjuka patienten och 

diskutera igenom den svåra situationen och försöka komma fram till en bra lösning. Patienten 

måste känna sig delaktig i vården och få hjälp med sina nutritionsproblem. Det kanske kan 

hjälpa med att se att sjukvårdspersonalen lägger ner tid på ämnet så att patienten inte känner 

sig helt ensam i sina oroliga tankar och funderingar kring nutritionsproblemen.  

 

Måltider som tidigare varit härliga familjemiddagar kopplade till samvaro och gemenskap 

blev snabbt stressfyllda, smärtsamma och psykiskt jobbiga. Att inte kunna äta upplevdes vara 

det största problemet hos patienter med cancer, vilket uppsatsförfattarna har förståelse för. 

Nutritionsproblemen upplevdes av patienterna som det största problemet. Detta problem 

uppstod på grund av smakförändringar, illamående, kräkning, brist på aptit och torrhet i 

munnen. Att gemenskapen vid måltiderna blev förstörda finns det förståelse för då det kan 

vara svårt för patienterna att sitta med och äta när de mår illa. Men då är det viktigt att tänka 

på att få gemenskap på annat sätt. Om patienterna orkar så tror uppsatsförfattarna att 

sällskapsspel kan vara bra för att sitta ner och göra någon lugn aktivitet gemensamt. Som 

sjuksköterska tror uppsatsförfattarna att det är viktigt att tidigt berätta vilka nutritionsproblem 

som kan uppkomma och sedan stötta patienten vid oro och svåra situationer.  Det är bra om 

patienterna blir förvarnade om hur det kan komma att kännas efter behandlingarna. Detta tror 

uppsatsförfattarna även är bra för anhöriga att få höra. Anhöriga får även de en svår tid när de 

ska försöka stötta och hjälpa sin sjuka familjemedlem/vän. Uppsatsförfattarna tycker att det är 

bra att patienterna har provat näringsdrycker då detta kan hjälpa många. Men eftersom 

patienterna mår illa och tycker att mat och dryck smakar konstigt så är det många som inte 
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kan få i sig näringsdryckerna heller. Även fast de har provat att blanda näringsdryckerna med 

glass och bär så är det många som har mått illa och haft kräkning. Att patienterna känner 

skam av att äta mosad mat eller att få hjälp genom sondmatning tycker uppsatsförfattarna 

borde gå att lösa. Genom att förklara för dessa patienter om varför de till exempel borde ha 

sond så tror uppsatsförfattarna att de har lättare att acceptera detta. Om patienterna själva är 

öppna och förklarar för sin omgivning hur de känner inför att äta och hur de mår så tror 

uppsatsförfattarna att de kommer att känna mindre skam. Att skämmas är det sista de ska 

behöva göra. Alla som drabbas av cancer borde bli behandlade som hjältar och få allt stöd i 

världen, för att det är en svår sjukdom som kräver mycket av den drabbade. Att vissa patienter 

kan uppleva viktnedgången som positiv i början av sjukdomen tror uppsatsförfattarna har att 

göra med att de inte riktigt vet vad det kan få för konsekvenser. 

 

Cancersjukdomen, dess behandling och även problemen med att äta påverkade inte bara 

kroppen fysiskt utan också psykiskt. Patienternas livskvalitet påverkades negativt. Problemen 

med att äta ledde till förluster av olika slag i det dagliga livet så som gemenskap, ork och 

livskvalitet. En förlorad förmåga att äta var detsamma som att förlora ett stort intresse för dem 

som gillade att äta och att laga mat (16). Nutritionsproblemen ledde till både oro och 

depression som i sin tur hade ett starkt samband med ett minskat nutritionsintag (18, 19, 22). 

Nutritionsintaget var enligt Ravasco et al den viktigaste faktorn till en bra livskvalitet. Att 

vissa tyckte att sondmatning kändes som en säkerhet medan andra inte alls kände att det var 

något för dem, är något sjukvårdspersonal lär ha i åtanke. Detta är viktigt att ta upp i 

omvårdnadsplaneringen så att sjukvårdspersonalen vet hur de ska arbeta med varje enskild 

patient och vilka mål som ska uppnås för att kunna nå patientens önskemål och syn på hälsa 

och livskvalitet. Som uppsatsförfarna tog upp tidigare så krävs nutritionsstöd för att förbättra 

livskvaliteten eftersom måltiderna förknippades med samvaro. Uppsatsförfattarna ser tydligt 

att livskvalitet ser olika ut hos alla patienter. Detta är ganska självklart då olika människor 

värderar saker olika. Samma sak är det även med hälsa. Hälsa kan se olika ut beroende på 

vem man frågar. Alla människor, friska som sjuka, har alla olika syn på hälsa och livskvalitet. 

Vissa tycker att de har god livskvalitet då de får i sig tillräckligt med energi för att fylla ut 

dagsbehovet, medan andra inte anser sig ha livskvalitet förrän de kan äta riktig mat, oralt, helt 

själva. Orrevall et al tog upp i sin studie att många patienter och deras familjemedlemmar var 

missnöjda med hjälpen, angående nutrition, från läkarna. Uppsatsförfattarna tar upp avsnittet 

med läkaren i litteraturstudien då det visar på problem som kan uppkomma mellan patient och 

läkare. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan måste hjälpa till så att det blir ett 
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samarbete mellan patienten och resten av personalen. Detta har alla skyldighet till, då 

patienten ska få den hjälp som denne behöver. Alla frågor och funderingar som både patient 

och anhörig har måste tas omhand och ordnas upp. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan 

har mer patientkontakt än läkaren och måste därför vara lyhörd för till exempel eventuella 

symtomförändringar eller andra problem som kan uppkomma. Sedan får sjuksköterskan ta 

detta till läkaren om hon inte själv kan hjälpa patienten. Patienten måste kunna känna tillit och 

trygghet till personalen inom sjukvården. 

 

Uppsatsförfattarna tycker även att det är självklart att som sjuksköterska kontakta en dietist, 

då kunskapen inte finns för att kunna hjälpa patienten till en bra nutrition. Men självklart 

gäller det att höra på patientens önskemål, om han/hon vill ha kontakt med dietist eller inte. 

Att inte pressa någon till att äta är viktigt då uppsatsförfattarna känner att denna press kan 

förvärra patientens redan stressiga och oroliga tillvaro. Som samhället ser ut i dag med alla 

blandade kulturer så är det självklart att hänsyn måste tas till patienternas kulturella skillnader 

när det gäller kosten. Det är viktigt med ett gott samarbete sjukvårdspersonalen och dietist 

emellan. Sjukvårdspersonalen ska kunna ringa till dietisten för rådfrågning när de undrar över 

något. Det bästa vore att dietisten tillsammans med sjuksköterskan gör en individuell 

omvårdnadsplan för nutritionsbehandling av patienter med cancer.  

 

Ravasco et al betonade vikten av en tidig nutritionsstatus och att med jämna mellanrum följa 

upp nutritionsstatusen på patienterna för att kunna motarbeta malnutrition (24). 

Nutritionsstatus tillsammans med stöd och individuell nutritionsrådgivning var bra för att 

undvika malnutrition så lång tid som möjligt (15).  

 

Vikt, illamående, smärta, depression, obstipation och ett för litet kaloriintag kan negativt 

påverka arbetet till att motverka malnutrition. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan 

måste arbeta effektivt med att regelbundet kontrollera dessa symtom så att de inte förvärras 

utan blir bättre. Ibland kan läkemedel sättas in mot symtomen för att underlätta för kroppen.  

Sjuksköterskans uppgift är även att hjälpa patienter med cancer och se till så att patienterna 

får i sig dagsbehovet av kilokalorier. Om patienterna inte får i sig det så måste maten 

kompletteras med energitillskott och om inte det räcker så måste sjuksköterskan prata med 

läkaren så att sond, purékost, förtjockningsmedel, soppor med mera kan sättas in för att 

hjälpa. Uppsatsförfattarna anser att en bra nutrition är oerhörd viktig under 

behandlingsperioderna vid cancersjukdom. Att undervisa och verkligen betona för patienterna 
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hur pass viktigt det verkligen är med nutrition, behövs det läggas mycket mer vikt vid tycker 

uppsatsförfattarna. Genom hjälp till en bättre nutrition så kan patienterna med cancer slippa 

drabbas av malnutrition som orsakar både patienter och anhöriga onödigt lidande. Förutom att 

få ett bättre tillfrisknande så leder en bra nutrition även till kortare sjukhusvistelse och en 

sänkt sjukhuskostnad för patienten.  

 

Uppsatsförfattarna tycker att det är viktigt att sjukvårdspersonalen arbetar regelbundet med 

nutritionsstatus och att försöka bekämpa biverkningarna som uppkommer av behandlingarna. 

Men av uppsatsförfattarnas egna erfarenheter så är det inte så ofta som sjukvårdspersonalen 

inhämtar information angående nutritionsstatus på patienterna. Viktförlusten kan komma 

smygande och det är inte säkert att någon reagerar förrän patienten är rejält undernärd. Detta 

visar att det är viktigt att patienterna vägs regelbundet för att viktförlusten ska kunna påvisas 

tidigt innan alla komplikationer uppstår. Patienter med matstrupe-, mag- och 

huvud/nackcancer är så kallade högriskpatienter. Med det menas att de löper stor risk att 

drabbas av malnutrition. Uppsatsförfattarna tycker att sjuksköterskorna regelbundet ska följa 

upp dessa patienter för att förhindra att de blir undernärda. Att arbeta med kostrådgivning och 

ge stöd till dessa patienter ha visat sig ha positiva effekter på nutritionen. Därför borde det 

läggas ner mycket mer tid på detta. 

 

Det står mycket i artiklarna om oro och depression. Uppsatsförfattarna anser att för patienter 

som upplever oro och depression skulle en kontakt med exempelvis någon kurator/psykolog 

vara av stor vikt. Uppsatsförfattarna vet av erfarenheter att dessa kontakter erbjuds och många 

patienter tar emot erbjudandet.  
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4.3 Metoddiskussion 

Sökorden som använts i kombination med varandra har gett ett bra resultat vid 

databassökningarna. Genom vissa sökord har samma artiklar återkommit flera gånger. Då 

detta hänt har uppsatsförfattarna noterat valet endast vid första träffen. Bland den insamlade 

informationen har de olika referenserna behandlats strikt objektivt, vilket innebär att 

uppsatsförfattarna har återgett resultatet sanningsenligt. För att få en bra kvalitet på 

litteraturstudien så har de artiklar som använts granskats genom granskningsmallar tagna ur 

Forsberg och Wengströms bok: Att göra systematiska litteraturstudier (2003). 

Uppsatsförfattarna anser att syfte och frågeställningar i denna litteraturstudie har blivit väl 

besvarade. Från början så valdes 40 artiklar, men på grund av att vissa inte besvarade denna 

litteraturstudies syfte samt inte gick igenom den kritiska granskningen så uteslöts de. Många 

av artiklarna tog även upp samma saker och fick lika resultat, därför tyckte uppsatsförfattarna 

att det var svårt att få ihop tillräckligt med material till denna litteraturstudie. Men detta visar 

också att resultaten är att förlita sig på eftersom många har kommit fram till samma resultat. 

Totalt fick uppsatsförfattarna ihop 15 artiklar som fick tillräckligt med poäng för att klara 

kvalitetsgränserna till resultatet. Av dessa var fem stycken satta till grad I, fyra stycken till 

grad II och sex stycken till grad III. Uppsatsförfattarnas tanke med att sätta ett poäng på varje 

”ja” fråga i gransknigsmallarna var att det skulle vara lätt att svara på frågorna och räkna ihop 

poäng. Uppsatsförfattarna använde sig av samma granskningsmall för alla kvantitativa artiklar 

oberoende av dess design. Att uppsatsförfattarna tog bort frågor om interventioner ur den 

ursprungliga granskningsmallen för kvantitativa artiklar, berodde på att det var ett fåtal som 

handlade om just detta. Det har inte varit några problem att granska alla kvantitativa artiklar 

oavsett design med samma granskningsmall. Det som varit negativt med att ha ett poäng för 

varje ”ja” fråga i granskningsmallarna, har varit att vissa frågor borde ha vägt tyngre än andra 

och inte bara ha gett ett poäng. Detta kan ha gjort att artiklar fått en lägre procentnivå i 

graderingen än de borde. Men trots detta tycker uppsatsförfattarna att artiklarna graderats med 

ett gott resultat.  
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4.4 Fortsatta studier 

För att få en bild av varför så många patienter med cancer drabbas av malnutrition, kan 

fortsatta studier inkludera sjuksköterskors kunskap i ämnet nutrition. Vilken kunskap har 

sjuksköterskorna med sig från sina högskole-/universitetsutbildningar i ämnet nutrition? 

Kunskapen inom nutrition behöver inte bara gälla patienter med cancer utan likväl patienter 

med andra sjukdomar som sjukvårdspersonalen kan träffa på.  

 

4.5 Konklusion av litteraturstudien 

Uppsatsförfattarna har genom denna litteraturstudie kommit till vetskap om att nutrition vid 

cancersjukdom är mycket viktig. Uppsatsförfattarna har även kommit fram till att 

cancerrelaterad malnutrition gör att många människor med cancer avlider. Som patient är det 

en psykisk påfrestning att inte kunna äta och dricka på grund av rädsla för outhärdlig smärta. 

Nutritionsproblem leder även till en försämrad livskvalitet då gemenskapen vid måltider 

uteblir. Sjuksköterskan kan motarbeta malnutrition genom att tidigt ta nutritionsstatus och 

med jämna mellanrum följa upp. Nutritionsstatus tillsammans med stöd och individuell 

nutritionsrådgivning är bra för att undvika malnutrition så länge som möjligt och påverkar 

patientens livskvalitet positivt.  
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  Bilaga 1 

De omgjorda frågorna från granskningsmallarna. 

De ursprungliga frågorna från den 
kvantitativa granskningsmallen: 

De nya ”ja” och ”nej” frågorna: 

Vilka var inklusionskriterierna? 

 

 

• Var inklusionskriterierna beskrivna?  

• Var inklusionskriterierna relevanta för 

studiens syfte? 

Vilka var exklusionskriterierna? 

 

 

• Var exlusionskriterierna beskrivna? 

• Var exlusionskriterierna relevanta för 

studiens syfte? 

Vilken urvalsmetod användes?  

 

• Fanns det beskrivet vilken 

urvalsmetod som användes? 

• Var urvalsmetoden relevant för syftet?

Var genomfördes undersökningen? 

 

• Fanns det beskrivet vart 

undersökningen genomfördes? 

När genomfördes undersökningen? • Fanns det beskrivet när 

undersökningen genomfördes? 

Målet med interventionen? • Fanns målet med interventionen 

beskrivet? 

Vilka mätmetoder användes? • Fanns det beskrivet vilka mätmetoder 

som användes? 

Hur stort var bortfallet? • Fanns det beskrivet hur stort bortfallet 

var?  

Vilka var huvudresultaten? • Fanns det beskrivet vad 

huvudresultatet var? 

Vilka slutsatser drog författaren? • Beskrevs det vilka slutsatser 

författaren drog? 

De ursprungliga frågorna från den 
kvalitativa granskningsmallen: 

De nya ”ja” och ”nej” frågorna: 

Vilken kvalitativ metod användes? • Fanns det beskrivet vilken kvalitativ 

metod som användes? 

Var genomfördes undersökningen? • Fanns det beskrivet vart 

undersökningen genomfördes? 
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Vilken urvalsmetod användes? • Fanns det beskrivet vilken 

urvalsmetod som användes? 

• Var urvalsmetoden relevant för 

studiens syfte? 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, 

social status och annan relevant demografisk 

bakgrund) 

• Fanns undersökningsgruppen beskriven? 

(ålder, kön, social status och annan 

relevant demografisk bakgrund) 

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt 

(vilken typ av frågor användes?) 

• Beskrivs metoderna för datainsamlingen 

tydligt? 

Ange datainsamlingsmetod? (ostrukturerade 

intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, 

observationer, video-/bandinspelningar, 

skrivna texter eller teckningar) 

• Angavs datainsamlingsmetod? 

(ostrukturerade intervjuer, 

halvstrukturerade intervjuer, 

observationer, video-/bandinspelningar, 

skrivna texter eller teckningar) 

Hur var begrepp, teman och kategorier 

utvecklade och tolkade? 

• Var begrepp, teman och kategorier 

utvecklade och tolkade? 

Vilken slutsats drog författaren? • Beskrevs det vilken slutsats författaren 

drog? 
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