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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie som inkluderar 18 artiklar, har varit att belysa 

vilka nutritionsstöd som kan förebygga och behandla malnutrition hos barn med cancer samt 

vilka omvårdnadsbehov som finns i samband med nutritionsbehandling. Resultatet visade att 

barn med cancer som behandlas med strålning och/eller cytostatika ofta drabbas av olika 

biverkningar som påverkar nutritionen. Cirka 46 % av barnen utvecklade malnutrition. 

Näringsintaget försämrades ofta på grund av biverkningarna vilket fick till följd att 

behandlingen försämrades samt tillväxt och utveckling påverkades negativt. Olika sätt fanns 

för att upprätthålla gott nutritionsstatus. Oralt intag förordades för att upprätthålla mag- 

tarmkanalens struktur och funktion. Alternativ för kostbehandling när barnet inte klarade att 

inta oral kost var nasogastrisk sond (NS), Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) och Total 

Parenteral Nutrition (TPN). NS visade sig vara relativt biverkningsfritt och ett alternativ att 

tillgå under kortare nutritionsbehandlingar. PEG var ett gott alternativ med relativt få 

biverkningar då barnet behöver nutritionsstöd under längre tid. TPN var ett alternativ enbart 

då barnet inte kunde äta relaterat till bristande upptag i mag- tarmkanalen. Försämrat 

näringsintag påverkade barnets livskvalitet. Familjen påverkades genom att ätandet var en 

stark källa till konflikt mellan barnet och föräldrarna. Det var viktigt att barnet och familjen 

fick stöd i barnets förmåga att kunna äta samt att erbjudas näringsrik kost. Bedömning av 

nutritionsstatus och dokumentation av oralt intag, parenteralt intag och effekter av 

nutritionsbehandlingen var av stor vikt för att kunna ge barnet optimal omvårdnad. 
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INTRODUKTION 

Cancer är samlingsnamnet för cirka 200 skilda sjukdomstillstånd och kan uppstå i alla 

kroppens organ och vävnader i olika former. Nya celler skapas genom celldelning och gamla 

destrueras ständigt i kroppen. När den normala cellen blir en cancercell växer den ohämmat 

och sprider sig över dens tillåtna område och angriper vävnader (Enskär, 1999). Hos en frisk 

människa är cellnybildningen i en ständig process där nya celler bildas och gamla elimineras. 

Detta sker i jämvikt under kontrollerade former så att ingen vävnad växer till för kraftigt eller 

tränger in i andra vävnader. Om celldelningshastigheten störs hos vissa celler växer dessa i 

snabbbare takt än vad omgivande äldre celler dör, och därmed utvecklas en svulst (tumör). 

Ökad celltillväxt kan ske benignt och malignt. Benign celltillväxt påverkar inte de omgivande 

vävnadscellerna. Malign celltillväxt sker okontrollerat och cellerna infiltrerar sig i omgivande 

vävnad och sprids även ofta till andra organ där de ger upphov till metastaser (Ericson & 

Ericson, 2002). 

Prevalens 

I Sverige insjuknar årligen cirka 300 barn i cancer (Enskär, 1999; Lindberg & Lagercrantz, 

2007). Den årliga incidensen är omkring 150 nyinsjuknande barn per en miljon, vilket innebär 

att ett barn av 450 har drabbats av cancer vid 15 års ålder. Pojkar drabbas även något oftare än 

flickor (1,2:1). Tumörsjukdomar (28 %) är, före olyckor (20 %), den vanligaste dödsorsaken 

hos barn mellan 1 och 15 års ålder. Barn drabbas av andra cancertyper än vuxna och de har 

påfallande olika incidens i olika åldrar. I Sverige är de vanligaste formerna av barncancer 

leukemi (29 %), hjärntumörer (28 %) och lymfom (10 %) (Lindberg & Lagercrantz, 2007).  

Behandling 

Behandlingen består av en kombination av cytostatika, strålning och kirurgi. Olika sorters 

cytostatika är kombinerade för maximal effekt (Enskär, 1997; Lindberg & Lagercrantz, 2007). 

Vid flertalet cancerformer finns det idag väldefinierade internationella behandlingsprogram, 

som används på olika sätt beroende på tumörform. En trend i behandlingen är att strålning 

minskar och cytostatika ökar (Lindberg & Lagercrantz, 2007). 

Cytostatika 

Cytostatika är en grupp läkemedel som används främst för att lindra eller bota olika 

cancersjukdomar. Dessa består av flera omgångar av behandlingar som skadar tumörcellerna 

och förhindrar dess celldelning. Cytostatika påverkar oftast arvsmassan i cellen så att den 
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process som gör att de skadade cellerna förstör sig själva sätts igång. Även friska celler kan 

påverkas av cytostatika vilket kan leda till biverkningar. Cytostatika har en celldödande 

förmåga och orsakar störst skada på de celler som växer och förökar sig snabbt, vilket är 

karakteristiskt för cancerceller. Frisk vävnad i kroppen som ständigt förnyas är också känsliga 

för cytostatika, såsom mag- tarmkanalen och benmärgscellerna. Skadorna på dessa celler kan 

ge allvarliga biverkningar. Cytostatika hindrar den snabba celldelningen och kan därmed 

påverka tarmens, hårsäckarnas, munslemhinnans och benmärgens ytskikt. Vissa 

cytostatikapreparat leder till att produktionen av blodkroppar hämmas vilket ger ökad 

infektionskänslighet, anemi, ökad blödningsbenägenhet, illamående, kräkningar, trötthet, sår i 

munnen, håravfall och allergiska reaktioner (Enskär, 1999).   

Strålbehandling 

Strålbehandling skadar cellernas DNA (arvsmassa). De friska cellerna kan då repareras 

mellan varje strålning medan tumörcellerna skadas och dör. Omfattningen av 

strålbehandlingen är relaterad till tumörens art (Enskär, 1999). Biverkningar av 

strålbehandling förekommer i olika omfattning. Reaktionerna från strålning är varierande 

beroende på cellernas metabolik. Sena biverkningar kan uppkomma år efter strålbehandling.  

Graden av biverkningarna är beroende av behandlingsområdets lokalisation, volym och 

behandlingsteknik, stråldos, totala dos och typ av strålning. Tidiga biverkningar av strålning 

är trötthet, illamående, symtom i munhåla och svalg, påverkan på benmärg och hud, symtom 

från magtarmkanalen, urinblåsa och lymfvävnad. Akuta biverkningar uppkommer från organ 

som är uppbyggda av stamceller, strålningen förgör framförallt stamcellerna. Strålbehandling 

mot munhåla och svalg medför ofta akuta biverkningar med inflammation i munhålan, 

rodnad, smärta, ödem och fibrinbeläggning i munnen. En patient med nedsatt immunförsvar 

löper risk att infektioner från munhålan generaliseras. Noggrann munvård minskar mängden 

mikroorganismer och därmed risken för infektioner samt lindrar besvär i form av smärtor och 

muntorrhet. Strålbehandling mot buk kan ge biverkningar med illamående, diarré vilket 

orsakas av att tarmen inte kan resorbera vätska. Biverkningarna kan även yttra sig som 

aptitlöshet, kräkningar och krampliknande buksmärtor. Malnutrition vid strålbehandling är 

vanligt (Degerfält, 1998). 

Tillväxt och utveckling 

Under barn och ungdomsåren sker en ständig tillväxt och utveckling. Tillväxthastigheten 

varierar med åldern och behovet av energi och olika näringsämnen varierar därför också i 
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olika åldrar (Lindberg & Lagercrantz, 2007; Frenckner & Hirsch, 2004). Barn har en högre 

risk att utveckla en höggradig utmärgling och kraftlöshet på grund av att de har begränsade 

nutritionsresurser och att ett ökat behov för normal tillväxt och utveckling. Viktnedgång och 

tillväxthämningar orsakas av en negativ energibalans som ett resultat av ett otillräckligt intag 

av föda för att möta energiutgifterna. Växande barn ska ha en positiv energibalans för att 

kunna garantera en adekvat tillväxt (Tomlinson & Kline, 2005). Barn har avsevärt större 

energibehov än vuxna då de under sjukdomsförloppet ofta fortsätter vara aktiva och för att 

bibehålla tillväxten (Bosaeus, 2007; Frenckner & Hirsch, 2004). De svenska 

rekommendationerna för energi och nutritionsintag, rekommenderat dagligt intag (RDI) hos 

barn är inte avsedda för barn med speciella behov och sjukdomar. Barn med cancer har ett 

ökat behov av energi (Skolin, Hernell & Wahlin, 2001a). Tillväxtkurva följs på alla svenska 

barn där barnets längd, vikt och huvudomfång regelbundet mäts för att följa barnets tillväxt 

och tidigt kunna upptäcka avvikelser. Body Mass Index (BMI) är ett användbart mått där man 

beräknar antal kilo per kvadratmeter (Ball & Bindler, 2008) Genom att mäta tjockleken på 

underhudsfettet får man ett indirekt mått på fettmassan i kroppen. Det utförs vanligtvis genom 

att mäta överarmens hudveck (Socialstyrelsen, 2000). 

Malnutrition 

Malnutrition är ett tillstånd av obalans mellan intag och omsättning av näring med ökad risk 

för sjuklighet. Ett undernäringstillstånd uppstår vanligen som ett resultat av flera samverkande 

medicinska och andra faktorer. Tillståndet utvecklas oftast som en följd av både bristande 

aptit och födointag samt ökad nedbrytning av kroppens näringsförråd (Bosaeus, 2007).  

 

Under cancerbehandling drabbas cirka 46 % av malnutrition. Optimal nutritionsstatus är 

viktigt då det är svårt och tidskrävande att återställa ett normalt näringstillstånd. Om 

nutritionsstödet inte är tillräckligt kan behandlingen bli ineffektiv. För de patienter som är 

malnutrierade blir biverkningsfrekvensen högre. Bra nutritionsstatus ökar upplevelsen av ett 

subjektivt välbefinnande och minskade symtom på utmärgling. Detta ger bättre tolerans för 

behandlingen, högre överlevnad efter kirurgi, färre postoperativa sårinfektioner, ökar 

sårläkningen, läkemedelsmetabolismen och immunförsvaret vilket ger förbättrad prognos och 

minskad sjuklighet (Enskär, 1999). De vanligaste orsakerna till malnutrition hos barn med 

cancer är relaterade till sjukdomen eller som biverkning av behandlingen (Enskär, 1999; 

Skolin, Koivisto Hursti & Wahlin, 2001b). Den intensiva behandlingen leder till ökad 

belastning för barnet på grund av förlängd sjukhusvistelse och besvärliga undersökningar 
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(Enskär, 1997; Lindberg & Lagercrantz, 2007; Skolin et. al., 2001b). Både själva 

behandlingen och malnutrition kan leda till malabsorption (Enskär, 1999). 

Biverkningar av behandlingen 

Vanliga bieffekter av behandlingen är illamående, kräkningar, diarréer, förstoppning, 

förändrat lukt- och smaksinne, aptitlöshet, håravfall samt sura uppstötningar. Anorexia 

sekundärt till illamående och kräkningar, mataversion samt inlärda födoämnesaversioner är 

även de vanliga biverkningar av cancerbehandling (Enskär, 1997; Lindberg & Lagercrantz, 

2007; Skolin et. al., 2001b). Inlärda mataversioner innebär att de födoämnen som intagits före 

illamående och/eller kräkningar associeras med kväljningar och illamående. Dessa kan vara 

svåra att lära om. Mekanisk obstruktion och malabsorption på grund av cytostatika och andra 

läkemedelseffekter på tarmarna ger risk för försämrat upptag samt aptitlöshet. Sidoeffekterna 

av behandlingen minskar livskvaliteten avsevärt (Enskär, 1999). Den vanligaste biverkningen 

både i anslutning till insjuknandet och under behandlingen är infektioner och blödningar 

(Lindberg & Lagercrantz, 2007).  Biverkningar i munhålan försvårar födointaget (Enskär, 

1999; Skolin et. al., 2001b).  

Inflammation i munhålan 

Inflammation i munhålan är en vanlig biverkan av cytostatika eller strålning hos barn. 

(Tomlinson & Kline, 2005). Cirka 40 % av patienterna upplever besvär vid 

cytostatikabehandling och majoriteten av patienterna vid höga doser av cytostatika (Borbasi, 

Cameron, Quested, Olver, & Evens, 2002; Tomlinson & Kline, 2005). Den snabba 

celldelningen i mag- tarmkanalen gör patienterna mer mottagliga för toxiska bieffekter på 

grund av behandlingen. Den skyddande slemhinnan förstörs och detta kan leda till omfattande 

infektioner som påverkar funktionen av mag- tarmkanalen (Tomlinson & Kline, 2005). 

Symtomen innefattar smärtsamma sår i mun och hals, rött och svullet tandkött, torrhet och 

allmän ömhet i munnen samt svårigheter att äta, svälja, dricka, tala samt begränsa toleransen 

av cytostatikabehandlingen och därmed dess effektivitet. (Borbasi et. al., 2002).  Blåsor och 

smärtsamma sår i munhålan orsakas främst av virus. Ofta engageras hela munhålan, tungan 

och tandköttet som blir sårigt och ömmande. Behandling sker i form av olika 

bedövningsmedel för att patienten i möjligaste mån ska kunna försörja sig själv (Bosaeus, 

2007). 
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Illamående och kräkningar 

Illamående och kräkningar är en mycket vanlig biverkan till cytostatika och/eller 

strålbehandling. Konsekvenserna är inte livshotande men minskar livskvaliteten avsevärt. 

Kräkningar är en effekt av påverkan på det centrala nervsystemet. Olika cytostatikapreparat 

påverkar olika delar av centrala nervsystemet (CNS) och ger därför olika typ och frekvens av 

illamående och kräkningar. Då behandlingen oftast består av en kombination av olika preparat 

ger detta en komplex påverkan som inte är lätt att förebygga och behandla (Enskär, 1999). 

Omvårdnadsproblem och åtgärder  

Hos de med svår sjukdom där förmågan att äta är så nedsatt kan artificiell nutrition krävas i 

form av enteral eller parenteral nutrition. Artificiell nutrition är en medicinsk behandling som 

kan upprätthålla en adekvat näringstillförsel fastän förmågan att inta eller tillgodogöra sig 

vanlig föda är kraftigt nedsatt eller upphävd under kortare eller längre tid (Bosaeus, 2007). 

Har barnet sväljsvårigheter ges ofta smärtstillande läkemedel som verkar lokalt i munnen. Om 

barnet vägrar att äta eller inte kan äta på grund av stora smärtor i munnen och svalget kan 

näring ges via nasogastrisk sond, percutan endoskopisk gastrostomi (PEG) eller som total 

parenteral nutrition (TPN) (Enskär, 1999).  

 

Patienter med cancer som behandlas med cytostatika eller strålning har varierande behov av 

omvårdnad relaterat till behandlingens längd, dosens styrka, allmäntillståndet samt om syftet 

till behandlingen är bot eller lindring (Reitan & Schölberg, 2003). Sjuksköterskans roll i 

behandlingen är att upprätthålla gott nutritionsstatus, minska risken för infektioner samt 

förebygga och lindra smärta (E:son Månsson & Enskär, 2000). 

Problemformulering 

Ett fullgott näringsintag ger individen nödvändig näring och energi. Tillräcklig samt adekvat 

kost är livsviktigt för alla människors fysiska välmående men kosten har även en stor social, 

kulturell och psykologisk betydelse för varje människas livskvalitet (Larsson, 2006; Skolin et. 

al., 2001b). Barns nutritionsstatus har stor betydelse för livskvalitet, behandling samt prognos. 

Uppsatsförfattarna vill med denna studie tillföra kunskap och ökad förståelse för värdet av 

god nutritionsstatus samt minskat obehag för barn med cancer. Biverkningar vid 

cancerbehandling är vanligt men uppsatsförfattarna har valt att undersöka med vilka metoder 

man kan förebygga malnutrition samt vilka omvårdnadsbehov barn med cancer har i samband 

med nutritionsbehandling. 
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Syfte 

Syftet med studien var att klarlägga vilka nutritionsstöd som kan förebygga malnutrition hos 

barn som behandlas för cancer samt vilka omvårdnadsbehov barn med cancer har vid 

nutritionsbehandling.  

Frågeställningar 

Vilka nutritionsstöd kan förebygga malnutrition hos barn som behandlas för cancer? 

Vilka omvårdnadsbehov har barn med cancer vid nutritionsbehandling?  

Definitioner 

Artificiell nutrition: konstgjord näringstillförsel (Lindskog, 1999). 

Enteral: uppfödning via mag- tarm kanalen (Frenckner & Hirsch, 2004). 

Malabsorption: bristfälligt upptag av näringsämnen, vitaminer och spårmetaller i tunntarmen 

(Lindskog, 1999). 

Malnutrition: undernäring, beroende på otillräcklig föda, felaktig diet eller rubbat näringsintag 

(Lindskog, 1999).  

Nutrition: näring, näringsupptagande eller näringstillförsel (Lindskog, 1999). 

Parenteral: som är eller går utanför tarmen, till exempel parenteral tillförsel av ett läkemedel 

eller näringsämne, varvid näringsupptaget inte sker via tarmen. Sådan tillförsel kan ske i en 

ven, muskel eller under huden (Lindskog, 1999). 

Peroralt: avsedd att intas via munnen (Lindskog, 1999). 

METOD 

Design 

Denna studie utfördes som en systematisk litteraturstudie. 

Datainsamlingsmetod 

Artiklar till studien har sökts manuellt via Högskolan Dalarnas bibliotek samt via databaserna 

Elin@Dalarna, Science Direct (Elsevier), Ebsco Host, PubMed, Kluwer online samt 

Blackwell synergy. Sökorden som användes var pediatric oncology, cancer, child, adolescent, 

nutrition, malnutrition, complications, distressing, experiences, caring och PEG. Sökorden 

användes i olika kombinationer med varandra. Litteratursökning redovisas i Tabell 1. 
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Inklusionskriterier 

I studien har endast engelskspråkiga artiklar skrivna mellan åren 1997 – 2007 inkluderats. 

Urvalet av artiklar har styrts av dess relevans för studien samt av aktualitet. 

Exklusionskriterier  

I studien har artiklar som inte berört barn 0 – 18 år exkluderats. Artiklar med lågt 

vetenskapligt värde enligt granskningsmallar har exkluderats. 

 

Tabell 1. Redovisning av litteratursökning 

Databas Sökord Antal träffar 
 

n= 354 

Antal granskade 
artiklar 
n= 30 

Antal valda 
artiklar 
n=18 

Elin@Dalarna Pediatric oncology 
and nutrition 

21 9 7  

 Cancer and child 
and nutrition 

31 4 0 

 Cancer and child 
and distressing 

11 2 1 

Science Direct Pediatric oncology 
and nutrition 

15 4 2 

 Pediatric oncology 
and complications 

39 1 0 

 Child and 
percutaneous 
endoscopic 
gastrostomy (PEG) 

27 3 2 

Ebsco Host Pediatric oncology 
AND nutrition 

25 1 1 

 Child and PEG and 
cancer 

1 1 1 

 Child and PEG and 
complications 

16 1 1 

 Adolescent and 
cancer and 
experiences 

9 1 1 

Pub Med Child and cancer 
and nutrition 

98 1 0 

Kluwer online Pediatric oncology 
and malnutrition 
and caring 

15 1 1 

Blackwell 
synergy 

Pediatric oncology 
and malnutrition 
and caring 

46 1 1 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna som har använts i resultatet har bedömts enligt 

granskningsmall för kvantitativa studier (Bilaga 1), samt granskningsmall för kvalitativa 

studier (Bilaga 2). Dessa granskningsmallar är modifierade efter Forsberg & Wengström 

(2003) samt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). Granskningsmallarna har ja- och nej-

frågor och artiklarna har utefter relevans poängbedömts, där ja = 1 poäng och nej = 0 poäng. 

Kvalitetspoängen har sedan delats in i tre nivåer: 

• Nivå 1: 100 – 80 % av den totala poängsumman = Hög kvalitet 

• Nivå 2: 79 – 60 % av den totala poängsumman = Medel kvalitet 

• Nivå 3: mindre än 60 % av den totala poängsumman = Låg kvalitet 

 

Graderingen av artiklarna har genomförts gemensamt av författarna. 

Databearbetning 

De artiklar som inkluderats i studien har förts in i en artikelmatris där studiens författare, land, 

titel, urval, metod och artikelns kvalitetsnivå redovisas. 

Analys 

De inkluderade artiklarna har lästs igenom flera gånger av båda författarna var och en för sig, 

för att få en uppfattning om innehållet. Därefter har läsandet fokuserats på att finna likheter 

och skillnader i artiklarnas resultat. Författarna har i nästa steg först individuellt och sedan 

gemensamt analyserat och diskuterat artiklarnas innehåll och formulerat återkommande teman 

i artiklarna där syfte och frågeställning har legat till grund. Resultatredovisningen kommer att 

grunda sig på dessa teman. 

Forskningsetiska aspekter 

Artiklarna som ingår i studien är publicerade i medicinska och vårdvetenskapliga tidskrifter 

och därmed godkända av etisk kommitté. Uppsatsförfattarna har efter bästa förmåga tolkat, 

översatt och objektivt bearbetat artiklarna.  
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RESULTAT 

Artiklar som använts i resultatdelen redovisas i tabell 2. Totalt 18 artiklar inkluderades i 

studien. Flertalet av studierna var gjorda i Sverige, men även i England, Canada, Danmark, 

USA, Australien, Holland och Tyskland. 

 

Tabell 2. Artiklar som ingår i resultatdelen.  
Författare och land Public

erings
år 

Titel Huvudsyfte Urval 
 

Design/Dat
ainsamling

smetod 

Kvali 
tets 
nivå 

Arnbjörnsson, E., 
Backman, T., 
Mörse, H., 
Berglund, Y., 
Kullendorf, C.M., & 
Lövkvist, H. 
Sweden 

2006 Complications of 
video-assisted 
gastrostomy in 
children with 
malignancies or 
neurological diseases 

Att pröva antaganden 
om administration av 
cytostatika nära inpå 
operation hos barn med 
cancer inverkar på 
graden av postoperativa 
komplikationer. 

27 barn 
27 barn i en 
kontrollgrupp  

Kvantitativ. 
Prospektiv  
journal-
studie 

2 
 
 
 
 
 

Bakish, J., Hargrave, 
D., Tariq, N., 
Laperriere, N., 
Rutka, J.T. & 
Bouffet, E. 
United Kingdom 

2003 Evaluation of 
Dietetic Intervention 
in Children with 
Medulloblastoma or 
Supratentorial 
Primitive 
Neuroectodermal 
Tumors 

Att bedöma de 
nutritionella 
konsekvenserna av 
behandling och effekten 
av diet interventionen  
av en grupp barn 
behandlade för 
medulloblastom och   
supratentoriell PNET  
över en tio årsperiod på 
en instution. 
 

103 barn  Kvantitativ. 
retrospektiv  
journal-
studie 

1 
 
 
 
 
 
 

Barron, M.A., 
Duncan, D.S., 
Green, G.J., 
Modrusan, D., 
Connolly, B., Chait, 
P., Saunders, E.F. & 
Greenberg, M.  
Canada  

2000 Efficacy and Safety 
of Radiologically 
Placed Gastrostomy 
Tubes in Paediatric 
Haematology/Oncolo
gy Patients 

Att granska tekniken att 
sätta PEG med hjälp av 
röntgenguidning, 
inkludera typ av 
anestesi som använts 
inom pediatrisk 
hematologi- och 
onkologipatienter 
(HOM) för att fastställa 
komplikationsgraden 
och att utvärdera 
effekten av PEG och 
förbättringen av 
nutritionsstatus hos en 
yngre grupp av HOM 
som inkluderar BMT 
patienter som tidigare är 
studerad. 

44 barn Kvantitativ. 
retrospektiv  
journal-
studie 

1 
 
 
 
 
 

Bisgaard Pedersen, 
A-M., Kok, K., 
Petersen, G., 
Nielsen, O.H., 
Michaelsen, K.F. & 
Schmiegelow, K. 
Denmark 

1999 Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy in 
Children with Cancer 

Att presentera 
kunskaper om PEG hos 
barn med cancer 
inklusive barn som 
genomgår benmärgs-
transplantation (BMT) 

32 barn  Kvantitativ. 
retrospektiv 
journal-
studie 

2 
 
 
 
 

DeSwarte-Wallace, 
J., Firouzbakhsh, S. 
& Finklestein, J.Z. 
USA 

2001 Using Research To 
Change Practice: 
Enteral Feecings for 
Pediatric Oncology 
Patients 

Att påvisa säkerheten 
med att använda 
nasogastrisk sond till 
barn som genomgår 
intensiv strålning 
och/eller cytostatika-
behandling för cancer.  

25 barn  Kvantitativ 
Pilotstudie  

2 
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Fox, V.L., Scott, 
D.A., Malas, S., 
Duggan, C. & 
Leichtner, A.M. 
USA 

1997 Complications 
following 
Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy and 
Subsequent catheter 
replacement in 
Children and young 
adults. 

Att undersöka 
erfarenheter av PEG 
hos barn så att 
signifikanta 
komplikationer och 
högriskpatienter kunde 
identifieras.  
 

137 barn Kvantitativ. 
retrospektiv  
journal-
studie 

1 
 
 
 
 
 
 

Hastings, Y., White, 
M. & Young, J. 
Australia 

2006 Enteral Nutrition and 
Bone Marrow 
Transplantation 

Att bevisa effekten av 
Enteral nutrition för att 
möta nutritions och 
energibehoven hos barn 
med cancer som 
genomgår BMT 

15 barn Kvantitativ. 
retrospektiv  
journal-
studie 

2 
 
 

Hedström, M., 
Haglund, K., Skolin, 
I. & von Essen, L. 
Sweden 

2003 
 

Distressing Events 
for Children and 
Adolescents With 
Cancer: Child, 
Parent, and Nurse 
Perceptions 

Att studera vilka 
aspekter av sjukdom 
och behandling som är 
stressande för barn med 
cancer samt 
föräldrarnas och 
sjuksköterskornas 
upplevelse. 

121 barn 
 

Kvalitativ. 
Deskriptiv 
design. 
Intervjuer.  

1 
 
 
 
 
 

Hedström, M., 
Skolin, I. & von 
Essen, L. 
Sweden 
 
 
 
 

2004 Distressing and 
Positive Experiences 
and Important aspects 
of Care for 
Adolescents treated 
for Cancer. 
Adolescent and 
Nurse Perceptions 

Att undersöka 
stressande och positiva 
upplevelser samt viktiga 
aspekter för vård av 
cancersjuka ungdomar. 
 

23 barn 
21 sjuk-
sköterskor. 

Kvalitativ 
Halvstruktu
rerade 
intervjuer.  

1 
 
 
 
 
 
 

Hopman, G.D., 
Peňa, E.G., le 
Cessie, S., van 
Weel, M.H., 
Vossen, J.M.J.J. & 
Mearin, M.L. 
Netherlands  

2003 Tube Feeding and 
Bone Marrow 
Transplantation 

Att bevisa under vilka 
omständigheter 
nasogastrisk sond var 
tolererat hos barn som 
genomgår BMT och om 
nutritionsintaget var 
adekvat 

39 barn  Kvantitativ 
Prospektiv 
randomiser
ad studie.  
  

2 
 
 
 
 

Ikeda, B.E., Collins, 
C.E., Alvaro, F., 
Marshall, G. & 
Garg, M.L. 
Australia 

2006 Wellbeing and 
Nutrition-related side 
effects in Children 
undergoing 
Chemotherapy 

Att beskriva 
välbefinnande och 
nutritionsrelaterade 
bieffekter hos barn med 
cancer under 
behandling 

41 barn Kvantitativ 
Tvärsnitts-
studie. 
Journal-
studie och 
Intervjuer  
MHSCS1 
och PPS2

1 
 
 
 
 

Khattak, I.U., 
Kimber, C., Kiely, 
E.M. & Spitz, L. 
United Kingdom 

1998 Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy in 
Paediatric Practice: 
Compications and 
Outcome 

Att studera och 
identifiera riskfaktorer 
för att utveckla 
komplikationer efter en 
PEG 

120 barn Kvantitativ. 
retrospektiv 
journal-
studie 

2 
 
 
 

 
 

Schmid, I., Schmitt, 
M., Streiter, M., 
Meilbeck, R., 
Albert, M.H., 
Reinhardt, D. & 
Stachel, D. 
Germany 

2005 Parenteral Nutrition 
is not Superior to 
Replacement Fluid 
Therapy for the 
Supportive Treatment 
of Chemotherapy 
induced Oral 
Mucocitis in Children 

Att klargöra en möjlig 
fördel av Parenteral 
Nutrition jämfört med 
intravenös vätsketerapi 

30 barn Kvantitativ 
Prospektiv 
randomiser
ad studie. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Skolin, I., Axelsson, 1997 Nutrient Intake and Att bedöma dagligt 14 barn  Kvantitativ. 2 

                                                 
1 Multi-attribute Health Status Classification Scheme (MHSCS) mätinstrument för att värdera livskvalitet och 

välmående hos barn med cancer 
2 Play Performance Scale (PPS) mätinstrument för att värdera allmänt välmående och fysisk prestation hos barn 

som uppskattningsvis brukar leka aktivt. 
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K., Ghannad, P., 
Hernell, O. & 
Wahlin, Y.B. 
Sweden  

Weight Development 
in Children During 
Chemotherapy for 
Malignant Disease 

oralt intag av energi, 
protein, fett och 
kolhydrater I relation 
till allmänna 
rekommendationer till 
barn med cancer under 
behandling samt följa 
deras viktutveckling  

 Prospektiv 
studie 

 
 
 
 
 
 

Skolin, I., Hernell, 
O., Vikström 
Larsson, M., 
Wahlgren, C. & 
Wahlin Y.B. 
Sweden  

2002 Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy in 
Children with 
Malignant Disease  

Att jämföra klinisk 
erfarenhet av 
användande av PEG 
med tillväxt och 
komplikationer. 
 

18 barn Kvantitativ 
retrospektiv  
journal-
studie 

1 
 
 
 
 

Skolin, I., Hernell, 
O. & Wahlin, Y-B. 
Sweden 

2001a Energy and Nutrient 
intake and Nutritional 
status of Children 
with Malignant 
Disease during 
Chemotherapy after 
the Introduction of 
new Mealtime 
routines  

Att studera om dagliga 
intaget av energi och 
näring var adekvat I 
relation till Svenska 
Närings 
rekommendationer 
(SNR) efter 
introduktion av nya 
måltidsrutiner och extra 
nutritionsstöd 

11 barn  
 

Kvantitativ 
Prospektiv 
studie 

1 
 

 
 

Skolin, I., Koivisto 
Hursti, U-K. & 
Wahlin Y.B. 
Sweden 

2001b Parents´ Perception 
of Their Child´s Food 
Intake After the Start 
of Chemotherapy 

Att värdera föräldrarnas 
uppfattningsförmåga av 
deras barns ätmönster 
efter start av 
cytostatikabehandling 
och de strategier de 
använde för att hantera 
ätproblemen när de 
uppstod. 

Föräldrar till 
11 barn  

Kvalitativ 
Halvstruktu
rerade 
intervjuer  

1 
 
 
 
 

Skolin, I., Wahlin, 
Y.B., Broman, D.A., 
Koivisto Hursti, U-
K., Vikström 
Larsson, M. & 
Hernell, O. 
Sweden 

2006 Altered Food Intake 
and Taste Perception 
in Children with 
Cancer After Start of 
Chemotherapy: 
Perspectives of 
Children, Parents and 
Nurses. 

Att fastställa barnens, 
föräldrarnas och 
sjuksköterskornas 
uppfattningsförmåga av 
nutritionsproblem, 
matpreferenser och 
aversioner under 
hospitalisering efter 
påbörjande av 
cytostatikaterapi.  

22 barn  
29 föräldrar  
17 sjuksköt. 

Kvalitativ 
Halvstruktu
rerade 
intervjuer. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nutritionsstöd som kan förebygga malnutrition hos barn som behandlas för 
cancer 

Oralt intag 

Huvudprincipen för näringstillförsel till alla patienter var att i möjligaste mån utnyttja mag- 

tarmkanalen.  Att ge näring via mag- tarmkanalen var bättre än intravenös tillförsel, då man 

upprätthöll struktur och funktion av mag- tarmkanalen (Bisgaard Pedersen, Kok, Petersen, 

Nielsen, Michaelsen, & Schmiegelow, 1999; DeSwarte-Wallace, Firouzbakhsh & Finklestein, 

2001; Hastings, White & Young, 2006; Hopman, Peňa, le Cessie, van Weel, Vossen & 

Mearin, 2003; Skolin, Hernell, Vikström Larsson, Wahlgren & Wahlin, 2002). Hos barn, fann 

man att psykologiska faktorer såsom stress, rädsla, oro, depression och dålig livskvalitet 
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kunde bidra till en minskad eller förlust av aptiten, vilket i sin tur resulterade i ett reducerat 

kostintag. Det övergripande målet med nutritionsbehandling var att upprätthålla bästa möjliga 

livskvalitet och funktion i relation till grundsjukdom och prognos. Målet var att tillgodose 

barnets energi- och näringsbehov på ett sätt som maximerade effektiviteten i 

nutritionsbehandlingen och minimerade riskerna för malnutrition (Ikeda, Collins, Alvaro, 

Marshall & Garg, 2006; Skolin, Wahlin, Broman, Koivisto Hursti, Vikström Larsson & 

Hernell, 2006). Att upprätthålla barnets normala nutritionsstatus under cancerbehandlingen 

minskade risken för potentiella biverkningar, tillät normal tillväxt, ökade livskvaliteten och 

kunde underlätta toleransen av behandlingen (DeSwarte-Wallace et. al., 2001; Bakish, 

Hargrave, Tariq, Laperriere, Rutka, Bouffet, 2003).  Detta gav en ökad livskvalitet som i sin 

tur gav förbättrad prognos och minskad sjuklighet (DeSwarte-Wallace et. al., 2001). Oral diet 

med högt energiintag, enteral nutritionsstöd via nasogastrisk sond och PEG samt parenteral 

nutrition via TPN är alla metoder för att tillföra näring. Enteral nutrition visade sig vara den 

enda effektiva metoden att tillföra näring mot viktförlust under cancerbehandling (Bakish et. 

al., 2003).  

Näringsdrycker 

För barn med sjukdom täckte inte den normala kosten deras behov av energi. Kosten behövde 

berikas eller de kunde behöva flytande kosttillägg. Näringsdrycker (ND) förekom ofta och 

gavs som första komplement till vanlig kost. De fanns i varierande smaker och erbjöds flera 

av barnen (Skolin et. al., 2006). Trots information om vikten av att dricka ND så hade barnen 

svårt att acceptera dem (Skolin et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006). Endast ett barn accepterade 

ND i en studie av Skolin, et. al. (2006) med 22 barn med cancer, en sjuttonårig pojke som 

gick med på att dricka ND enbart för att slippa nasogastrisk sond. Vissa associerade ND med 

medicin eller den kost som erbjöds på sjukhuset. Sjuksköterskor föreslog att ND kunde 

accepteras bättre om man serverade dem på ett mer attraktivt sätt, i till exempel fina glas (a a). 

Alla former av nutritionsstöd ingick i en studie vilket resulterade i att oralt intag och högt 

energiintag var den enklaste och minst inkräktande metoden men studien visade att det inte 

var någon effektiv metod för att förbättra nutritionsstatus. Oral diet med högt energiintag 

föreslogs istället som adekvat för välnutrierade barn för att förebygga malnutrition och de som 

hade ”lättare” sjukdomar (Bakish et. al., 2003). 
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Nasogastrisk sond 

Flera studier påvisade att nasogastrisk sond (NS) har varit den vanligaste metoden för 

administration av enteral nutrition när barn med cancer inte kunde äta (Arnbjörnsson, 

Backman, Mörse, Berglund, Kullendorff & Lövkvist, 2006; Bisgaard Pedersen et. al., 1999; 

Skolin et. al., 2002). Genom sonden kunde läkemedel eller olika näringar baserade efter 

barnets behov ges (Hastings et. al., 2006). En studie visade att näring via NS under intensiva 

behandlingar hade förbättrat nutritionsstatus med få biverkningar (Bakish et. al., 2003). 

Studier gjorda på barn med cancer som genomgår benmärgstransplantation har visat att denna 

grupp mycket väl tolererar näring via NS. I jämförelse med TPN hade båda grupperna en 

adekvat nutritionsstatus och erhöll 85 % av deras nutritionsbehov. Mag-tarmsymtomen var 

lika vanliga hos dem med NS som med TPN men gallsten var mindre vanligt hos dem med 

NS (Hastings et. al., 2006; Hopman et. al., 2003). Att få näring via NS var dock associerat 

med många bieffekter som obehag i näsan och halsen och även kosmetiska nackdelar 

(Arnbjörnsson et. al., 2006; Bakish et. al., 2003; Bisgaard Pedersen et. al., 1999; Hedström, 

Haglund, Skolin & von Essen, 2003; Skolin et. al., 2002). Sonden kom ofta upp om barnet 

kräktes och återkommande procedurer med att sätta tillbaka sonden medförde risk för 

infektioner och perforation av matstrupen (Bisgaard Pedersen et. al., 1999; Skolin et. al., 

2002). Föräldrar uppfattade ofta NS som mycket stressande trots att man var medveten om att 

barnet behövde den som nutritionsstöd. Sonden uppfattades också som ett hot mot barnets 

självkänsla och möjligheten för föräldrarna att känna sig som bra föräldrar (Hedström et. al., 

2003; Skolin et. al., 2001b).  

Perkutan Endoskopisk Gastrostomi - PEG 

Ett annat alternativ när barnet inte klarade av att nutriera sig tillräckligt var PEG, en sond som 

placerades i magsäcken, oftast med hjälp av gastroskopi i narkos (Bisgaard Pedersen et. al., 

1999; Fox, Scott, Malas, Duggan & Leichtner, 1997). Till barn med cystisk fibros och 

neurologiskt skadade barn hade PEG varit vanligt förekommande som nutritionsstöd. Inom 

barnonkologin hade PEG inte varit vanligt på grund av en förväntad infektionsrisk (Barron, 

Duncan, Green, Modrusan, Connolly, Chait, Saunders & Greenberg, 2000). Om barnet 

förväntades ha nutritionproblem längre än 3 månader var PEG att föredra och den 

accepterades ofta mycket bra av barnet och familjen (Khattak, Kimber, Kiely & Spitz, 1998). 

Genom PEG kunde sedan läkemedel eller olika näringar baserade efter barnets behov ges 

(Hastings et. al., 2006). Trots att PEG kunde uppfattas som mycket stressande i början, var 

den väl accepterad och uppfattades positivt i ett långsiktigt perspektiv. Den garanterade ett 
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adekvat nutritionsstöd vilket gjorde måltiderna positiva och det fanns heller inga kosmetiska 

nackdelar (Skolin et. al., 2001b). Studier som gjorts på barn med cancer visade att PEG var 

mer accepterat än nasogastrisk sond ur kosmetisk synvinkel, nutritionen förbättrades till en 

lägre kostnad än parenteral nutrition och biverkningarna var överkomliga (Bisgaard Pedersen 

et. al., 1999; Skolin et. al., 2002). En studie gjord av Bisgaard Pedersen, et. al. (1999) visade 

inga större postoperativa komplikationer, 72 % av patienterna upplevde totalt 55 mindre och 

övergående biverkningar, inklusive läckage av magsaft (n=29), ytliga sårinfektioner (n=23), 

mekaniska problem (n=2) eller blödning (n=1). Det var inga dokumenterade fall av bakterier. 

Tolv av sårinfektionerna (52 %) uppstod under neutropena perioder (a a). De vanligaste 

biverkningarna med PEG var mindre lokala infektioner (Barron et. al., 2000). Förutom att 

PEG kunde användas för att ge näring och läkemedel kunde den användas för att förebygga 

uttorkning för de barn som hade mycket kräkningar. Livskvaliteten för både barn och 

vårdgivare ökade då ätande var en frekvent källa till konflikt mellan barnet och dess vårdare. 

Att kunna ge barnet kost via PEG lindrade frustrationen som var associerad med att bli 

tvingad att äta oralt (Bakish et. al., 2003). I en studie vars syfte var att undersöka energinivå, 

nutritionsintag och nutritionsstatus under cytostatikabehandling efter en introduktion av nya 

måltidsrutiner i hemmet påvisades att det orala intaget kom upp i 87 % av rekommenderat 

dagligt intag (RDI). När näring via PEG inkluderades steg RDI till 103 % för dessa barn. Ett 

barn i studien fick enteral nutrition via PEG under hela studieperioden vilket resulterade i ett 

dagligt medelenergiintag på 97 % av RDI (Skolin et. al., 2001a). 

Total Parenteral Nutrition - TPN 

När mag- tarmkanalen inte fungerade tillfredställande samt för att förebygga och behandla 

energi- och proteinbrist under behandling gavs TPN. Näringen gavs via en central ven och var 

tidigare den mest använda metoden för att tillhandahålla nutrition till barn med cancer 

(DeSwarte-Wallace et. al., 2001; Hastings et. al., 2006). TPN ökade risken för infektioner i 

den centrala ven infusionen gavs i och var betydligt dyrare jämfört med enteral nutrition 

(Arnbjörnsson et. al., 2006; DeSwarte-Wallace et. al., 2001; Hastings et. al., 2006; Schmid, 

Schmitt, Streiter, Meilbeck, Albert, Reinhardt & Stachel, 2005). TPN har påvisats innebära 

2,4 gånger högre risk för blodförgiftning än vid sondmatning (Hopman et. al., 2003). En 

studie påvisade att parenteral nutrition var ett effektivt hjälpmedel mot viktförlust enbart 

under en månad efter att det satts in. Det kunde dock vara nödvändigt under vissa perioder 

under behandlingen när enteral nutrition inte var indicerat (Bakish et. al., 2003; DeSwarte-

Wallace et. al., 2001). I en studie av Hastings, et. al. (2006) framkom att antal dygn på 
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sjukhus var lika många när TPN och nasogastrisk sond jämfördes (a a). En studie visade att 

TPN inte minskade antal dagar barnet behövde befinna sig på sjukhus, antibiotikaanvändning 

eller uppskjuten cytostatikabehandling eller ökade barnets livskvalitet. Studien påvisade även 

att kroppsvikten inte förändrades vid TPN. Däremot ökade mängden kroppsvätska och fettfria 

massa signifikant (Schmid et. al., 2006). 

Omvårdnadsbehov för barn vid nutritionsbehandling. 

Observation / övervakning 

Enligt Skolin et. al hade sjuksköterskan en viktig roll i den dagliga bedömningen av barnets 

nutritionsstatus och kunde i nära samarbete med föräldrar identifiera faktorer som hindrade 

barnet från att äta (Skolin et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006). Nutritionsscreening skulle 

inkludera bakgrund av minskat eller förändrat kostintag, uppskattat energiintag i relation till 

behov och en förväntad vikt- och längdtillväxt (Skolin et. al., 2006). Att bedöma 

nutritionsstatus var av stor vikt för att behandlingen skulle fungera optimalt samt för barnets 

välbefinnande. Dokumentation av oralt- och parenteralt intag samt nutritionsbehandlingens 

effekter var av stor vikt för att kunna ge barnet bästa möjliga omvårdnad (Skolin et. al., 

2001a). De flesta barn med en cancersjukdom var undernärda redan vid behandlingens start 

och deras orala kostintag minskade rejält veckorna efter (Skolin, Axelsson, Ghannad, Hernell 

& Wahlin, 1997). De flesta barnen minskade i vikt en vecka efter cytostatikabehandling och 

var fortfarande undernärda tre månader efter behandlingens start (Skolin et. al., 1997; Skolin 

et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006). De flesta barnen hade en stagnation även av längden vilket 

indikerade att energiintaget inte var tillräckligt (Skolin et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006). 

Majoriteten av de barn som behandlades med cytostatika upplevde betydande 

nutritionsproblem. Malnutrierade barn utvecklade inadekvat tillväxt, hade ökad risk för 

utvecklingsförsening och var känsligare för infektioner. Malnutrition kunde även påverka 

överlevnaden. Orsaken till malnutrition för barn med cancer var relaterat till förändrat 

kaloriintag och förbränning (Bakish et. al., 2003). Kostrelaterade problem efter start av 

cytostatikabehandling var varierande. Förändrad smakupplevelse var den dominerande 

orsaken till barnens problem att kunna äta. Studien påvisade att 70 % av barnen rapporterade 

förändrad smakupplevelse. Andra orsaker till minskat nutritionsintag var inlärda 

mataversioner, kväljningar och smärta. Skillnaderna mellan barn och föräldrars upplevelse 

kunde vara att sjuksköterskan fokuserade på orsaker som var mer lätta att åtgärda och 

underskattade den förändrade smakupplevelsen då detta inte var livshotande (Skolin et. al., 
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2006). Vissa barns viktminskning kunde bero på att tumörens massa minskat. Enbart vikten 

var inte pålitlig för att bedöma nutritionsstatus hos barn med cancer (Skolin et. al., 1997; 

Skolin et. al, 2006). Resultatet visade vidare att barnets aversioner samt individuella önskemål 

av kost skulle övervägas och kombinationer av oral, enteral och parenteral nutritionsstöd 

skulle användas vid behov (Skolin et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006).  

Betydelsen av föräldrarnas medverkan  

Barnen behövde ett högt energiintag och det var viktigt att barnet fick mat som de kunde 

acceptera (Skolin et. al., 1997).  Barnets behov av att ta kontroll över sin kropp som en protest 

mot sjukdomssituationen kunde minska barnets ätande. Även sjuksköterskorna bedömde 

matvägran som en protest från barnet för att barnet skulle kunna skapa kontroll över sin kropp 

och sin situation (Skolin et. al., 2006). Under sjukdomstiden var det mer accepterat att barn 

konsumerade kaloririka sötsaker istället för vanlig kost vilket kunde vara ett sätt att undvika 

malnutrition under de perioder barnet hade ett lågt intag av kost (Skolin et. al., 1997). Många 

föräldrar uppgav att det viktigaste var att barnet åt och inte kostens sammansättning (Skolin 

et. al., 1997; Skolin, et. al. 2001b; Skolin et. al., 2006). Sjuka barn på sjukhus hade ett intag 

av 23 % av deras totala kolhydratintag från läsk, godis och glass (Skolin et. al., 2001a). Det 

höga sockerintaget ökade inte energiintaget totalt för barnen. Maten som föräldrarna erbjöd 

sitt barn under både sjukhusvistelse och tid i hemmet var mycket sockerrika. Trots det höga 

intaget av socker var det dagliga intaget av energi vissa dagar mindre än 50 % av RDI. För att 

kunna uppfylla barnens energibehov lagade många föräldrar barnets kost under 

sjukhusvistelsen (Skolin et. al., 1997).  En majoritet av sjuksköterskorna upplevde att den 

mesta maten barnet åt var den föräldrarna lagade och att detta kunde vara av stor vikt för 

föräldrarna och deras sätt att hantera situationen. Resultatet i studien visade att 85 % av 

föräldrarna lagade maten till sitt barn under sjukhusvistelsen. Barnen tolererade oftast den 

kost föräldrarna lagade mer än den som erbjöds på sjukhuset. Föräldrarna upplevde att kosten 

blev begränsad och att barnet ändrade önskad kost efter behandlingens början på grund av 

smakupplevelsen. Att erbjuda kost som barnet ville ha under vårdtiden kunde ge bättre 

förutsättningar för ett gott nutritonsstatus, men då barnen hade förändrade smakupplevelser 

kunde detta vara svårt (Skolin et. al., 2006).  

Information 

Föräldrarna behövde information tidigt om de vanligaste biverkningarna som kunde orsaka 

nutritionsproblem för att hantera situationen när den uppstod (Skolin et. al., 2006).  
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Stöd 

Sjuksköterskan hade en viktig uppgift i att stötta barnets förmåga att tillfredsställa 

nutritionsbehovet och att dokumentera barnets näringsintag (Skolin et. al., 2001a; Skolin et. 

al., 2006). Familjen behövde psykologiskt stöd under vårdtiden då svårigheter uppstod. 

Sjuksköterskan skulle uppfatta familjens behov av stöd och kunna stötta familjen på ett 

adekvat sätt. Emotionellt stöd och praktisk hjälp från sjuksköterskor var uppskattat. 

Föräldrarna hade en tendens att lägga skuld på sig själva när de kände att de inte hade fått 

konstruktivt stöd från personalen. Föräldrarna upplevde att deras barn hade lidit periodvis av 

svåra nutritionsproblem. Vägran att äta var orsak till stor stress för många föräldrar. För vissa 

föräldrar blev barnets ätande av stor vikt för barnets överlevnad. Föräldrarna kände att 

personalen litade på deras förmåga att få barnet att äta. Strategin blev att erbjuda den kost de 

trodde barnet skulle acceptera. Att känna sig ansvarig för den dagliga dosen av accepterad 

kost var stressande för föräldrarna. Trots betydande ansträngningar av föräldrarna att få barnet 

att äta nämnde de att de tvekade att informera sjuksköterskan om barnets låga nutritionsintag. 

Det var möjligt att misslyckandet att få barnet att äta var ett hot mot deras självuppfattning 

som kompetenta föräldrar. När frågan om enteral nutrition togs upp av sjuksköterskan 

resulterade ämnet i känslor av underlägsenhet hos föräldrarna (Skolin et. al,. 2001b). 

Resultatet visade att minskad aptit orsakade oro hos föräldrarna och en kamp om att få barnet 

att äta (Skolin et. al., 2001b; Skolin et. al., 2006). För att förebygga och behandla malnutrition 

krävdes adekvat mängd kalorier och protein. Kosten som erbjöds måste accepteras och 

tolereras av barnet och dess familj (Bakish et. al., 2003; Skolin et. al., 2001a). Föräldrarna 

upplevde hjälplöshet, ångest, depression, ensamhet och fysisk och psykisk stress och att 

ätandet upptog stor del av deras tid (Skolin et. al., 2006). Föräldrarna angav barnets 

kväljningar, smärta, aversioner mot kost och förändrad lukt som signifikanta orsaker till 

bristande kostintag (Skolin et. al., 2006). Tonåringar angav att illamående och kräkningar, den 

förändrade smakupplevelsen, aptitlöshet och oro för viktnedgång var de främsta stressande 

erfarenheterna av behandlingen (Hedström, Skolin & von Essen, 2004).  

Miljöns betydelse  

Föräldrar och sjuksköterskor uppgav sjukhusmiljön som en möjlig orsak till nutritionsproblem 

(Skolin et. al., 2006).  Det totala orala intaget av energi, protein och kolhydrater under de 

dagar barnen vistades på sjukhus var lägre än RDI för friska barn. Det dagliga intaget 

varierade i två studier mellan 63 – 75 % av RDI. När nutritionsstöd inkluderades ökade 

energiintaget till mellan 77 – 84 % av RDI (Skolin et. al., 1997; Skolin et. al, 2001a). I en 
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studie vars syfte var att undersöka det dagliga orala intaget av energi, protein, fett och 

kolhydrater i relation till rekommendationer till barn under cytostatikabehandling visade 

resultatet att det orala intaget sjönk från 91 % av RDI före behandling till 69 % efter startad 

behandling. Under de dagar barnet vistades i hemmet ökade det orala intaget till 77 % av RDI. 

Endast drygt hälften av barnens totala intag kom från kost lagad på sjukhuset, trots 

uppmuntran och ansträngningar från föräldrar och personal (Skolin et. al., 1997). 

Sjuksköterskorna uppgav även den negativa effekten av sjukhusmiljön som orsak. Äldre barn 

över 8 år var vanligtvis mer negativa mot den kost som serverades på sjukhuset. Vissa 

tonåringar drack enbart vatten under sjukhusvistelsen och undvek all kost eller godis då de 

upplevde att det var äckligt att äta på sjukhuset (Skolin et. al., 2006). 

Läkemedelshantering 

Sjuksköterskorna angav barnets illamående, kväljningar och kräkningar som den största 

orsaken till bristande nutrition trots att läkemedel mot illamående gavs regelbundet. (Skolin 

et. al., 2006). Läkemedel mot illamående gavs 38 % av dagarna och kunde reducera 

kräkningar men hade ingen effekt på förändrade smak- eller luktupplevelser (Skolin et. al., 

1997).  Ungefär hälften av de barn som fick cytostatikabehandling utvecklade minst en 

biverkan i munhålan. Inflammation i munhålan utvecklades kort efter cytostatikabehandling 

och kunde skapa stor smärta vilket behövde behandlas med analgetika. Ingen behandling 

fanns som var effektiv nog att bota eller förebygga inflammationen. Sekundära biverkningar 

var malnutrition relaterat till minskat oralt intag på grund av smärta, ökad risk för systemiska 

infektioner och förlängd vårdtid (Schmid et. al., 2005).  

Samordning 

I en studie av Skolin et. al. (2001b) påvisades att energiintaget ökade avsevärt efter 

remittering till dietist. Dietisten kunde tillsammans med familjen utarbeta individuella 

måltidsplaner, efter barnens behov (a a). I en studie av Ikeda et. al. (2006) fann man att de 

barn som remitterades till dietist för nutritionsstöd, generellt var barn med sämre 

nutritionsstatus. Studien påvisade att enbart 2 av 23 barn i studien som upplevde mer än fem 

sidoeffekter hade träffat dietist. Detta visar att många patienter med risk för malnutrition inte 

träffar dietist i den utsträckning de skulle behöva. Barn med risk för malnutrition relaterat till 

cancerbehandlingen och dess biverkningar hade inte regelbunden kontakt med dietist. Studien 

rekommenderade att alla barn med cancer skulle ha dietistkontakt under hela behandlingen. 

Detta skulle förebygga möjligheten att optimera nutritionsstatus under behandlingen och 
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därmed öka välbefinnandet relaterat till behandlingen. Barn med cancer skulle remitteras till 

dietist även under senare delen av behandlingen i syfte att säkerställa gott nutritionsstatus och 

bättre välbefinnande (a a). 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten  

Barn med cancer som behandlades med strålning och/eller cytostatika drabbades ofta av olika 

biverkningar som påverkade nutritionen. Majoriteten av barn som behandlades med 

cytostatika upplevde betydande nutritionsproblem (Bakish et. al., 2003; Bisgaard Pedersen et. 

al., 1999; DeSwarte-Wallace et. al., 2001; Skolin et. al., 1997; Skolin et. al., 2001a; Skolin et. 

al., 2001b; Skolin et. al. 2006). Näringsintaget försämrades ofta på grund av biverkningarna 

vilket fick till följd att behandlingen försämrades samt tillväxt och utveckling påverkades 

negativt (Bakish et. al., 2003; DeSwarte-Wallace et. al., 2001; Ikeda et. al., 2006; Skolin et. 

al., 1997; Skolin et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006). Olika former av nutritionsstöd fanns för 

att upprätthålla gott nutritionsstatus. Oralt intag förordades för att upprätthålla mag- 

tarmkanalens struktur och funktion (Bisgaard Pedersen et. al., 1999; Hastings et. al., 2006; 

Hopman et. al., 2003; Skolin et. al., 2002). De nutritionsstöd som fanns tillgängliga när barnet 

inte klarade att inta oral kost var NS, PEG och TPN. NS visade sig vara relativt 

biverkningsfritt och ett gott alternativ under nutritionsbehandlingar kortare än tre månader 

(Bakish et. al, 2003). PEG var ett gott alternativ med relativt få biverkningar då barnet 

behövde nutritionsstöd längre än tre månader (Barron et. al., 2000; Khattak et. al., 1998). TPN 

var ett alternativ enbart då barnet inte kunde äta relaterat till bristande upptag i mag- 

tarmkanalen (Bakish et. al, 2003; DeSwarte-Wallace et. al., 2001). Försämrat näringsintag 

påverkade barnets livskvalitet (Ikeda et. al., 2006). Familjens livskvalitet påverkades negativt 

genom att ätandet var en stark källa till konflikt mellan barnet och föräldrarna (Skolin et. al., 

2006). I omvårdnaden var det viktigt att barnet och familjen fick stöd i barnets förmåga att 

kunna äta samt att erbjudas näringsrik kost. Bedömning av nutritionsstatus och dokumentation 

av oralt intag, parenteralt intag och effekter av nutritionsbehandlingen var av stor vikt för att 

kunna ge barnet optimal omvårdnad (Skolin et. al., 2001a). 

Resultatdiskussion  

Då barn med cancer ofta drabbades av malnutrition som biverkan av behandlingen bör 

adekvat nutritionsbehandling inledas omedelbart då barnet påvisar tecken på minskat 

kostintag. Att förebygga malnutrition var enklare än att återställa. Flera studier visade att 
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näring via mag- tarmkanalen var positivt för att upprätthålla struktur och funktion (Bisgaard 

Pedersen et. al., 1999; DeSwarte-Wallace et. al., 2001; Hastings et. al., 2006;  Hopman et. al., 

2003; Skolin et. al., 2002). Biverkningar i samband med behandling ledde ofta till att barnet 

inte kunde inta kost oralt.  

 

Vilken behandlingsmetod som användes skulle anpassas individuellt. ND bör inte användas 

som behandlingsmetod då det inte var någon effektiv metod för att förbättra nutritionsstatus 

(Bakish et. al., 2003). ND associerades ofta med medicin eller den kost som erbjöds på 

sjukhuset och barnen hade ofta svårt att acceptera den (Skolin et. al. 2001a; Skolin et. al., 

2006). ND kan vara användbara för att förebygga malnutrition hos ett välnutrierat barn inför 

behandling. 

 

NS förbättrade nutritionsstatus med få biverkningar (Bakish et. al., 2003). Risker för infektion 

och perforation av matstrupen förekom dock (Bisgaard Pedersen et. al., 1999; Skolin et. al., 

2002). Att få näring via NS var associerat med bieffekter som obehag i näsan och halsen samt 

kosmetiska nackdelar (Arnbjörnsson et. al., 2006; Bakish et. al., 2003; Bisgaard Pedersen et. 

al., 1999; Hedström et. al., 2003, Skolin et. al., 2002). NS kan vara ett gott alternativ vid 

nutritionsbehandling kortare än tre månader. Biverkningar måste sättas i relation till barnets 

välbefinnande. Ett barn som upplever försämrad livskvalitet med NS bör erbjudas ett annat 

nutritionsalternativ. PEG är att föredra om nutritionsbehandling förväntas pågå längre än tre 

månader (Khattak et. al., 1998). PEG kunde uppfattas som stressande i början. När den väl 

accepterats uppfattades den positivt. PEG garanterade ett adekvat nutritionsstöd (Skolin et. al., 

2001b). Studier visar att PEG var mer accepterat än NS ur kosmetisk synvinkel. Nutritionen 

förbättrades till en lägre kostnad än TPN och biverkningarna var överkomliga (Bisgaard 

Pedersen et. al., 1999; Skolin et. al., 2002). För barn som troligen kommer att behöva 

nutritionsbehandling längre tid än tre månader bör läkaren överväga insättning av PEG redan 

tidigt i behandlingen. Härigenom kan malnutrition förebyggas samt behandlas och därför kan 

PEG vara det bästa alternativet. Barn med cancer drabbas ofta av varierande 

nutritionssvårigheter under hela behandlingen och därför anser författarna att PEG vore det 

bästa alternativet för dessa barn. Studien påvisar att biverkningarna är små jämfört med 

vinsterna. Om PEG sätts tidigt i behandlingen är risken för malnutrition betydligt mindre då 

nutritionsstöd finns om problem uppstår. PEG är det bästa alternativet för 

nutritionsbehandling då kosmetiska nackdelar minskar och adekvat nutritionsstöd finns 

tillgängligt.   
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TPN gavs när mag- tarmkanalen inte fungerade tillfredsställande samt för att förebygga och 

behandla energi- och proteinbrist under behandling. Näringen gavs via en central ven 

(DeSwarte-Wallace et. al., 2001; Hastings et. al., 2006). TPN ökade risken för infektioner och 

var betydligt dyrare än enteral nutrition (Arnbjörnsson et. al., 2006; DeSwarte-Wallace et. al., 

2001; Hastings et. al., 2006; Schmid et. al., 2005). TPN var ett effektivt hjälpmedel mot 

viktförlust enbart under en månad efter att det satts in (Bakish et. al., 2003; DeSwarte-Wallace 

et. al., 2001). TPN som nutritionsstöd var enbart ett alternativ då mag- tarmkanalen inte 

fungerade optimalt. Då TPN ges i en central ven blir barnet bundet till droppet under lång tid 

vilket kan försämra barnets livskvalitet. TPN kan förlänga vårdtiden i jämförelse med NS och 

PEG då dessa alternativ kan ges i hemmet. TPN är inte ett behandlingsalternativ för barn med 

nutritionsproblem under längre tid än en månad. Biverkningsrisken bör övervägas innan 

barnet behandlas med TPN. 

 

Sjuksköterskan hade en viktig roll i den dagliga bedömningen av barnets nutritionsstatus och 

kunde i nära samarbete med föräldrar identifiera faktorer som hindrade barnet från att äta 

(Skolin et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006). Malnutrierade barn utvecklade inadekvat tillväxt, 

hade ökad risk för utvecklingsförsening och var känsligare för infektioner. Malnutrition kunde 

även påverka överlevnaden. Orsaken till malnutrition för barn med cancer var relaterat till 

förändrat kaloriintag och förbränning (Bakish et. al., 2003). För att sjuksköterskan ska kunna 

förebygga och behandla malnutrition hos barn med cancer är det viktigt att vara uppmärksam 

på och informerad om barnets kost- och vätskeintag. Kost och vätskeregistrering är ett 

värdefullt instrument vid nutritionsbehandling. Dokumentationen är viktig för biverkningar 

och omvårdnadsåtgärder. Detta för att skapa en bra kontinuitet i behandlingen och eventuellt 

hinna motverka malnutrition.  

 

Barnen hade ett högt intag av socker, trots det var det dagliga intaget av energi vissa dagar 

mindre än 50 % av RDI. För att kunna uppfylla barnens energibehov lagade många föräldrar 

barnets kost under sjukhusvistelsen (Skolin et. al., 1997).  En majoritet av sjuksköterskorna 

upplevde att den mesta maten barnet åt var den föräldrarna lagade och att detta kunde vara av 

stor vikt för föräldrarna och deras sätt att hantera situationen. Barnen tolererade oftast den 

kost föräldrarna lagade mer än den som erbjöds på sjukhuset. Föräldrarna upplevde att kosten 

blev begränsad och att barnet ändrade önskad kost efter behandlingens början på grund av 

smakupplevelsen. Att erbjuda kost som barnet ville ha under vårdtiden kunde ge bättre 
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förutsättningar för gott nutritionsstatus, men då barnen hade förändrade smakupplevelser 

kunde detta vara svårt (Skolin et. al., 2006). En begränsad önskekost erbjuds patienter med 

försämrad aptit. Då barn ofta har specifika önskemål skulle en utökning av sjukhusets meny 

ge barnet möjlighet att välja kost i större utsträckning. Detta skulle kunna ge en bättre 

komposition av kosten och förbättra deras nutritionsstatus. Om barnet accepterar maten på 

sjukhuset bättre minskar föräldrarnas ansvar runt måltiderna. 

 

Sjuksköterskan hade en viktig uppgift i att stötta barnets förmåga att tillfredsställa sitt 

nutritionsbehov (Skolin et. al., 2001a; Skolin et. al., 2006). Familjen behövde psykologiskt 

stöd under vårdtiden då svårigheter uppstod. Sjuksköterskan skulle uppfatta familjens behov 

av stöd och kunna stötta familjen på ett adekvat sätt (Skolin et. al., 2001b). Emotionellt stöd 

och praktisk hjälp från sjuksköterskor var uppskattat. Föräldrarna hade en tendens att lägga 

skuld på sig själva när de kände att de inte hade fått konstruktivt stöd från personalen (Skolin 

et. al,. 2001b). När barnet upplever nutritionsproblem påverkas hela familjen. Familjen är i 

stort behov av professionellt stöd och praktisk hjälp. Att äta är ett grundläggande behov, om 

föräldrarna inte kan förmå sitt barn att äta kan detta leda till att de känner sig otillräckliga. 

 

Föräldrar och sjuksköterskor uppgav sjukhusmiljön som en möjlig orsak till nutritionsproblem 

(Skolin et. al., 2006).  Det totala orala intaget av energi, protein och kolhydrater under de 

dagar barnen vistades på sjukhus var lägre än RDI för friska barn. (Skolin et. al., 1997; Skolin 

et. al, 2001a). Under de dagar barnet vistades i hemmet ökade det orala intaget jämfört med de 

dagar barnet vistades på sjukhus. (Skolin et. al., 1997). Sjukhusets miljö påverkade barnets 

nutritionsstatus negativt. Sjukhusets utbud av kost kunde vara en orsak men då många barn 

serverades kost lagad av föräldrarna anser uppsatsförfattarna att ytterligare orsaker troligtvis 

finns. Miljön kan verka skrämmande, barnet mår ofta dåligt när det är inlagt på sjukhus samt 

att miljön kunde vara relaterat till sjukdomen och rädsla. 

 

Läkemedel gavs regelbundet mot illamående, trots detta angav sjuksköterskorna barnets 

illamående, kväljningar och kräkningar som den största orsaken till bristande nutrition (Skolin 

et. al., 2006). Läkemedel mot illamående gavs men hade ingen effekt på förändrade smak- 

eller luktupplevelser (Skolin et. al., 1997). Smärta orsakad av biverkningar kunde kräva 

behandling med analgetika. (Schmid et. al., 2005). Läkemedel finns för att minska barnens 

lidande. Resultatet visar dock att läkemedlen ofta inte har fullgod effekt på många av de 

biverkningar barnen drabbas av. Föräldrar och barn behöver tidig information om eventuella 
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biverkningar och hur dessa kan förebyggas och åtgärdas. De läkemedel som finns bör 

erbjudas efter barnets behov.  

 

Endast 2 av 23 barn med betydande sidoeffekter av behandlingen remitterades till dietist. 

Många barn med risk för malnutrition hade ingen kontakt med dietist. Regelbunden 

dietistkontakt under hela behandlingen kunde förebygga möjligheten att optimera barnets 

nutritionsstatus under hela behandlingen (Ikeda et. al 2006). I studien av Skolin et. al. (2001b) 

påvisade man att energiintaget ökade avsevärt efter dietistkontakt. Dietisten kunde utifrån 

barnens behov utarbeta individuella måltidsplaner (a a). Dietister är utbildade för att hantera 

nutritionsproblem och uppsatsförfattarna anser att alla barn med cancer ska etablera en 

dietistkontakt vid insjuknandet. Detta skulle kunna förebygga malnutritionsproblem genom att 

familjen får information om vad de kan förvänta sig. Föräldrarna skulle kunna upptäcka 

symtom på malnutrition tidigt vilket skulle leda till att barnet får nutritionsstöd i god tid. 

Slutsats 

Barn med cancer drabbas ofta av malnutrition som biverkan av behandlingen. 

Nutritionsbehandling ska inledas omedelbart då barnet visar tecken på minskat kostintag. 

ND var ingen effektiv metod för att förbättra nutritionsstatus. TPN var ett 

behandlingsalternativ enbart när magtarmkanalen inte fungerade tillfredsställande. NS 

förbättrade nutritionsstatus med få biverkningar. PEG garanterade ett adekvat nutritionsstöd 

och biverkningarna var små jämfört med vinsterna. Av de olika nutritionsbehandlingarna 

framkom att NS och PEG var de alternativ som var bäst då man kunde förvänta sig att barnet 

behövde nutritionsstöd under längre tid. Av de två metoderna visade det sig att PEG är det 

alternativ som är mest adekvat om barnet förväntas ha nutritionsproblem längre än tre 

månader. Studien påvisar att familjen hade stora omvårdnadsbehov i samband med 

malnutrition.  Bedömning och dokumentation av barnets nutritionsstatus framkom var viktigt 

för att utvärdera barnets fysiska status och nutritionsbehandlingens åtgärder för optimal 

omvårdnad. Sjuksköterskan hade en viktig uppgift att stötta barnets förmåga att äta, uppfatta 

familjens behov av stöd och kunna erbjuda familjen stöd på ett adekvat sätt utifrån deras 

individuella situation. 

 

Sjukhusets miljö påverkade barnets nutritionsstatus negativt vilket ledde till ökade antal dagar 

på sjukhus. Ett gott nutritionsstatus ökade livskvaliteten för hela familjen genom att barnet 

mådde bättre fysiskt och psykiskt. Föräldrarnas ansvar och oro över matsituationen samt 
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vårdtiden på sjukhus minskade. Energiintaget visade sig öka avsevärt efter dietistkontakt och 

alla barn med cancer bör remitteras av läkare till dietist vid insjuknandet.  

Metoddiskussion 

Sökorden som använts i kombination med varandra gav ett tillräckligt bra resultat vid 

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

dessa tillfällen noterade uppsatsförfattarna artikeln endast vid första träffen. För att mäta 

artiklarnas kvalitet har uppsatsförfattarna använt sig av modifierade granskningsmallar efter 

versioner av Forsberg & Engström (2003) samt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Kvalitetsgranskning av artiklarna som har använts i resultatet har bedömts enligt 

granskningsmall för kvantitativa studier (Bilaga 1), samt granskningsmall för kvalitativa 

studier (Bilaga 2). Artiklar som inte uppfyllde litteraturstudiens syfte efter att ha kritiskt 

granskats uteslöts. Uppsatsförfattarna valde att sätta ett poäng på varje ”ja” fråga i 

granskningsmallarna. Under granskningen visade artiklarna främst brist på att de inte beskrev 

exklusionkriterierna, vilken kan anses som godtagbart då inklusionskriterierna fanns 

beskrivna.  

 

Uppsatsförfattarna kunde ha utökat sitt sökande på fler databaser för ett bredare resultat. 

Ytterliggare sökord kunde ha använts för att få en bredare inblick i nutritionsstöd och 

omvårdnad. Uppsatsen kunde ha inkluderat fler artiklar för ett säkrare resultat. 

Uppsatsförfattarna anser att resultatet är representativt för barn med cancer. Artiklarna som 

låg till grund för studien var utförda i olika länder. Behandlingen kunde skilja något mellan 

länderna men resultaten visade att biverkningarna var desamma för barn med cancer, vilket 

påvisar att artiklarnas resultat är trovärdigt 

 

Totalt ingick 18 artiklar i studien som uppnådde den kvaliteten som uppsatsförfattarna krävde. 

Av dessa var 10 artiklar av hög kvalitet och 8 av medel kvalitet. Därav anser 

uppsatsförfattarna att kvaliteten på studien är god. De inkluderade artiklarna lästes igenom 

flera gånger av båda författarna var och en för sig, för att få en uppfattning om innehållet. 

Därefter fokuserades läsandet på att finna likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

Författarna analyserade och diskuterade artiklarnas innehåll och formulerade återkommande 

teman där syfte och frågeställning låg till grund. Uppsatsförfattarna var överens angående 

artiklarnas resultat. Alla artiklar i studien var skrivna på engelska och uppsatsförfattarna 

reserverar sig för eventuella missförstånd som kan ha skett vid översättningen av artiklarna. 
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Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att göra en jämförande studie mellan nasogastrisk sond 

och PEG då dessa alternativ är mest aktuella för barn som behöver nutritionsstöd under längre 

tid, vilket barn med cancer vanligtvis behöver. Studien kan genomföras kvalitativt där man 

undersöker patienters upplevelse av nasogastrisk sond och PEG. Resultatet skulle kunna bidra 

till att erbjuda det nutritionsstöd som accepteras bäst i tidigt skede. Även patienternas 

upplevelser av omvårdnaden är intressant då det är viktigt att få veta vilka 

omvårdnadsåtgärder som är positiva för familjen samt för att utröna om ytterligare 

omvårdnadsbehov/åtgärder föreligger. 

Projektets kliniska betydelse 

Barns nutritionsstatus har stor betydelse för livskvalitet, behandling samt prognos. Vi hoppas 

att denna studie kan tillföra kunskap och ökad förståelse för värdet av god nutritionsstatus 

samt minskat obehag för barn med cancer. 
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Bilaga 1 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning                         Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
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2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
 
 

Bilaga 2  

Granskningsmall för kvalitetsbedömning                      Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 
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1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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