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Sammanfattning    

Inom dagens hälso- och sjukvård finns det metoder som kompletterar den västerländska 

skolmedicinen. Metoder som kan komma att användas när skolmedicinen inte räcker 

till. Genomgående för vården med Komplementär och alternativ medicin, KAM 

metoder är en prägling av helhetstänkande ibland även kallat holistiskt synsätt.  

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva den befintliga forskningslitteraturen med 

avseende på sjuksköterskans och övriga vårdpersonalens uppfattningar om KAM samt 

hur KAM används inom vården. 

 

Åtta studier sammanställdes och analyserades i en litteraturöversikt för att få en 

överblick över kunskapsläget. Resultatet presenteras med två huvudkategorier. 

Kategorierna är Uppfattning om KAM och Hur KAM används i vården. Uppfattning om 

KAM påverkas av önskan om mer kunskap om KAM, oklar definition av KAM, 

varierande personligt förhållningssätt till KAM och bristande evidens hos KAM. Hur 

KAM används i vården påverkas av hur sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal 

uppfattar det att tala med patienter om KAM samt att makt- och organisationsstrukturer 

är ett hinder på arbetsplatsen. I diskussionen behandlas underkategorierna att tala med 

patient om KAM, där det diskuteras om hur sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal 

talade om KAM med patienter trots att de kände sig obekväma, sjuksköterskor och 

övriga vårdpersonals önskan om ökad kunskap samt makt- och organisationsstrukturer 

som hinder för KAM inom hälso- och sjukvården. 
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INLEDNING 

När skolmedicinen inte längre räcker till ökar intresset och användningen av 

komplementära och alternativ medicin, KAM, och dess metoder för att finna andra 

vägar att uppnå välbefinnande. I och med att sjuksköterskan kan komma att möta 

patienter med funderingar om komplementära och alternativa medicin metoder är det av 

intresse att undersöka hur sjuksköterskans samt övrig vårdpersonals uppfattning om 

komplementära och alternativa medicin metoder är. Syftet med denna uppsats är att 

beskriva den befintliga forskningslitteraturen med avseende på hur KAM används inom 

vården samt sjuksköterskans och vårdpersonalens uppfattningar om KAM. Vi har valt 

detta ämne då vi har sett att skolmedicinen inte alltid räcker till att öka välbefinnandet 

ur ett helhetsperspektiv. 

 

 

BAKGRUND 

Kort historik 

Komplementära och alternativa medicin metoder har sitt ursprung i uråldriga traditioner 

som än i dag är aktuella, i mer eller mindre modifierade former. Grundtanken bygger på 

utnyttjanden av naturens läkande krafter. I Sverige finns en historia av att använda 

traditionella läkekonster, förr i tiden var det vanligt att gå till byns kloka gumma eller 

gubbe vid ohälsa av olika slag. Även idag praktiseras den samiska folkmedicinen vilket 

är ett exempel på svensk traditionell medicin. Användningen av traditionella mediciner 

och metoder var mer vanligt fram till den naturvetenskapliga medicinens blomstring i 

början på 1900-talet, vilket fortfarande präglar hälso- och sjukvården. Dock har de 

komplementära och alternativa medicin metoderna verkat parallellt med skolmedicinen 

och gör så i mindre eller större grad än idag (Carlson & Falkenberg, 2007). En av de 

första alternativa metoder som kom att nyttjas i Sverige var homeopatin som 

introducerades på 1800-talet och har sitt ursprung i Tyskland. Under samma århundrade 

utvecklades även den klassiska svenska massagen som även idag används i stor 

utsträckning världen över.  

 

Under årens gång har utövare av komplementära och alternativ medicinska metoder 

stött på motstånd från skolmedicinen (Vårdguiden, 2009). På 1960-talet tillsattes en lag 

om kvacksalveri. Lagen gällde dem som utan läkarlegitimation undersökte 

hälsotillstånd eller behandlade för sjukdom genom att använda eller ordinera 

förebyggande, botande eller lindrande åtgärder och tog betalt för detta (Riksdagen, 

2009). Under 1960- och 1970-talen rådde alternativa vågor runt om i världen vilket 

medförde fler metoder till Sverige.  På 1980-talet började ett erkännande av 

komplementära och alternativ medicinska metoder ta form i samband med 

Socialstyrelsens godkännande av akupunktur som smärtlindring. I början av 2000-talet 

startade de första utbildningar om komplementärmedicin för läkare. Utredningar 

tillsattes under samma period för att undersöka användandet av komplementär och 

alternativ medicin i Sverige. Världshälsoorganisationen, WHO, utvecklade år 2002 en 

global policy för traditionell medicin vilket innefattar komplementär och alternativ 

medicin (Vårdguiden, 2009).  
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Definition av Komplementär och Alternativ Medicin (KAM) 

Det råder i nuläget ingen konsensus gällande definitionen av KAM, men begreppet 

omnämns mestadels för komplementär och alternativ medicin, vilket innefattar flertalet 

definitioner på vart och ett av begreppen. KAM är ett paraplybegrepp som förutom 

medicin även innefattar metoder. Följande citat är en vidare förklaring av begreppet: 

 
Till att börja med handlar ‖medicin‖ i detta sammanhang om annat än ‖ren‖ medicin i 

form av medicinska diagnoser, fysiska ingrepp och läkemedel. Det rör sig om hälso- och 

sjukvård i bred bemärkelse, som även inkluderar samtal, rådgivning, omvårdnad, egna 

aktiviteter med mera (s. 10, Stockholms läns landsting, 2001). 

 

Följande är en definition av KAM enligt Nationalencyklopedin (2009): 

 
alternativ medicin, komplementär medicin, komplementär och alternativ medicin, KAM, 

sjukdomsbehandlande och besläktade åtgärder som utförs utanför den etablerade hälso- 

och sjukvården. Den senare (kallad skolmedicin av alternativmedicinens företrädare) är 

baserad på medicinsk vetenskap och på utbildningar som försiggår i offentlig regi eller 

under offentlig tillsyn. Alternativ medicin bedrivs av utövare som är självlärda eller har 

genomgått utbildning anordnad av t.ex. en branschorganisation 

(Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Komplementär medicin benämndes tidigare alternativ medicin, men har på senare tid 

gått från alternativ medicin till komplementär medicin och ibland även integrativ 

medicin. Denna övergång har skett för att försöka undvika den negativa laddningen som 

begreppet alternativ medicin innebar. Alternativt innebär att en etablerad skolmedicinsk 

metod byts ut mot en alternativ metod, vilket kan uppfattas som ovetenskapligt och 

oseriöst, då det oftast inte har en biomedicinsk vetenskapligt forskningsförklaring 

bakom sig (Eklöf, 1999; Eklöf & Kullberg, 2004). 

 

Internationellt benämns KAM med CAM – Complementary and Alternative Medicine. 

Det finns flera forskningscenter för komplementär och alternativ medicin på 

internationell nivå som definierar KAM som begrepp. I USA finns till exempel National 

Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) (2009), som definierar 

KAM på detta sätt: 

CAM is a group of diverse medical and health care systems, practices, and products that 

are not generally considered to be part of conventional medicine. While scientific 

evidence exists regarding some CAM therapies, for most there are key questions that are 

yet to be answered through well-designed scientific studies—questions such as whether 

these therapies are safe and whether they work for the purposes for which they are used 

(NCCAM, 2009). 

Världshälsoorganisationen, WHO, har i ett arbete för traditionell medicinsk strategi 

arbetat fram en plan för att belysa frågor kring riktlinjer, säkerhet och effektivitet kring 

traditionell medicin/KAM. Inom WHO används förkortningen TM för traditionell 

medicin och CAM för complementary and alternative medicine. WHO definierar TM 

och KAM enligt följande:‖In countries where the dominant health care system is based 

on allopathic medicine, or where TM has not been incorporated into the national health 

care system, TM is often termed ―complementary‖, ―alternative‖ or ―non-
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conventional‖ medicine‖ (s.1, WHO, 2002) 

 

Forskningscentra och utbildningar inom KAM 

I Sverige finns "Enheten för studier av Integrativ Vård”, tidigare kallad ”Centrum för 

studier av komplementär medicin". Detta är ett forskningscentrum som står under 

Karolinska Institutets sektion för omvårdnad. Centrat arbetar för forskning, utveckling 

och utbildning som rör omvårdnad och internationell hälsa. Syftet med 

forskningscentrat är att utveckla integrativa vårdmetoder som är evidensbaserade. 

Forskare inom området menar att den vanligtvis rigida forskningen bör vara mer 

följsam gällande patientens valfrihet och säkerhet. Centrat arbetar med en helhetssyn på 

människan där det fysiska, psykologiska, sociala och andliga aspekterna tas i beaktning 

i studierna (Karolinska Institutet, 2009).  

Vidare finns det program och kurser vid Sveriges universitet och högskolor som håller 

utbildningar inom komplementär och alternativ medicin (Eklöf & Kullberg, 2004). 

Bland annat hålls den fristående kursen ”Komplementära hälsometoder med fokus på 

taktil beröring med inriktning mot omvårdnad” på 15 hp på Högskolan i Borås (2009). 

 

I Norge står Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 

(NAFKAM) under universitet i Tromsö och behandlar KAM frågor. NAFKAM har ett 

nära samarbete med WHO och är den första Nordeuropeiska samarbetspartner till WHO 

inom traditionell medicin tillsammans med 17 andra forskningscentra runt om i världen. 

Centrat arbetar med att bistå WHO i arbetet med att guida forskare världen över inom 

KAM studierna. NAFKAM håller även i internationell workshops där forskare från hela 

världen deltar (NAFKAM, 2009). 

I Danmark verkar Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) 

under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Centrat arbetar för att:  

 

 öka kunskapen om olika alternativa behandlingsformer och dess verkan 

 främja och utveckla forskning inom området 

 främja en dialog mellan hälso- och sjukvårdpersonal, alternativ medicin 

behandlare och användare (VIFAB, 2009). 

 

Vidare finns i USA The National Center for Complementary and Alternative Medicine 

(NCCAM) som står under National Institutes for Health (NIH). Forskningsinstitutet 

arbetar med att vetenskapligt forska kring KAM. Enligt NCCAM arbetar centrat med 

att:  

 

 utforska komplementära och alternativa läkande processer i kontexten av den 

principfasta vetenskapen. 

 utbilda komplementära och alternativ medicin forskare 

 sprida officiell information till allmänheten och till professionella (NCCAM, 

2009). 

 

Vid OSHER, Centrum för integrativ medicin på Karolinska Institutet (2009) i 

Stockholm bedrivs flertalet studier och forskning om integrativ medicin som syftar till 
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att främja hälsa och motverka sjukdom genom evidensbaserad kunskap för att 

komplettera skolmedicinen. Studier som gjorts i Sverige är mestadels av medicinsk 

karaktär och inte vårdvetenskaplig. Några som däremot grundas i vårdvetenskapen är 

till exempel studierna som behandlar taktil beröring i en vårdkontext av Andersson, 

Wändell och Tornkvist (2007) samt den av Henricson (2008). 

 

Lagar och KAM 

Regeringen tillsatte en kommitté år 1985 för att utreda forskningsläget i Sverige kring 

alternativ medicin, nämligen alternativmedicinkommittén. Detta resulterade i en rapport 

1989 med sammanfattning av kommitténs arbete. Vidare under perioden 1989-1999 

kom vissa av de alternativa metoderna att integreras mer och mer i skolmedicinen 

(Eklöf, 1999). Till exempel gavs möjlighet att få utfärdat legitimation som kiropraktor 

möjliggjordes 1989 tack vare alternativmedicinkommittén. År 1994 fick även 

naprapater möjlighet att få legitimation (Eklöf, 1999; (1998:1513), Riksdagen, 2009).  

 

Kvacksalverilagen från 1960 kom att ersättas med en ny lag: lagen om yrkesverksamhet 

på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) (Eklöf, 1999; (1998:531); Översyn av 

"kvacksalverilagen", Riksdagen, 2009). I lagen 4 kap. 2 § beskrivs vilka vårdhandlingar 

icke legitimerad personal inom hälso- och sjukvården inte får utöva. Det innefattar 

bland annat behandling av cancer, diabetes och epilepsi. Dessutom är undersökning och 

behandling av barn under 8 år förbjudet. Lagen omfattar även personer som är 

legitimerade och arbetar inom hälso- och sjukvården, 2 kap. 1 § behandlar 

skyldigheterna för hälso- och sjukvårdspersonal:  
 

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges 

sakkunnig och omsorgsfullhälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall 

visas omtanke och respekt (2 kap. 1§, (1998:531), Riksdagen, 2009). 

 

Notera att första meningen i paragrafen betonar vikten av vetenskaplighet och beprövad 

erfarenhet för vårdhandlingar av legitimerad personal. Detta gäller även legitimerad 

personal på privata kliniker: ‖En legitimerad sjukvårdspersonal är legitimerad dygnet 

runt, oavsett i vilken anställningsform behandlingen sker‖ (Carlsson & Falkenberg, 

2007, s. 98). I dagsläget kan det vara svårt att utföra KAM metoder inom sjukvården i 

Sverige eftersom det enligt lag är förbjudet att använda ovetenskapliga metoder.  

 

KAM användning i Sverige 

I en studie gjord på uppdrag av Stockholms läns landsting (2001) undersöktes 

erfarenhet och inställning till KAM hos invånare till Stockholm. 1001 personer 

intervjuades i syfte att undersöka erfarenhet och inställning till KAM. Studien visade att 

KAM-användningen hade mer än fördubblats de senaste 15-20 åren. På 1980-talet hade 

22 % av stockholmarna besökt en KAM behandlare. Denna siffra ökade till 49 % år 

2001. Studien visade även att kvinnor var mer bekanta med KAM än männen. De 

vanligaste behandlingsformerna som hade använts av de tillfrågade under det senaste 

året var massage (57 %), naturläkemedel (42 %), kiropraktik (30 %), akupunktur (26 %) 

http://www.riksdagen.se/
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och naprapati (21 %). Intresset för vidare forskning kring KAM var stort bland de 

tillfrågade i studien (74 %). En stor andel av de medverkande (77 %) önskade se ett ökat 

arbete mellan den alternativa- och skolmedicinen (Stockholms läns landsting, 2001). 

 

Idag används KAM i olika former. KAM nyttjas av patienterna både som en egen 

alternativmetod, utanför skolmedicinen samt som en komplementär metod till 

skolmedicinen. Den alternativa formen av KAM studeras inte närmare i denna uppsats, 

eftersom det idag inte är tillåtet i Sverige att utföra av legitimerad personal. Fokus läggs 

på den komplementära delen. Några vårdplatser som använder KAM metoder idag är 

bl.a. Sahlgrenska Universitets sjukhus i Göteborg och Vidarekliniken i Järna (Eklöf & 

Kullberg, 2004). För KAM metoder som behandlas i denna uppsats var god se bilaga 1. 

 

På avdelning 606 på Högsbo sjukhus som tillhör Geriatrik Sahlgrenska används 

komplementära vårdmetoder såsom akupunktur, taktil beröring, Tens (Transkutan 

Elektrisk Nervstimulering) och massage.  Avdelningen öppnade 2002 och intresset har 

varit stort för de komplementära vårdmetoderna.  Hit kommer patienter som inte blivit 

hjälpt av skolmedicinen. Dessa patienter lider av smärtproblematik och åldersrelaterade 

sjukdomar som till exempel kotkompressioner, sviter från stroke och reumatiska 

åkommor. Patienterna som tas emot blir inneliggande i cirka två veckor där olika 

metoder testas för att försöka lindra patienternas lidande (Eklöf & Kullberg, 2004; 

Sahlgrenska Universitets sjukhus, 2009).  

 

Vidarkliniken i Järna är ett sjukhus för somatisk sjukdom och rehabilitering med 

antroposofisk inriktning som startades år 1985 och var då Nordens första antroposofiska 

sjukhus. Kliniken drivs utan vinstsyfte. Antroposofisk medicin är komplementära 

vårdmetoder integrerade med skolmedicinen. Antroposofin ser människan som en 

självläkande organism där hälsa kan uppnås genom att skapa balans i kropp, själ och 

ande. Patienter inkommer på remiss från behandlande läkare. Patienterna som tas emot 

lider av cancer, svåra kroniska sjukdomar, smärta, reumatiska sjukdomar och 

stressrelaterade tillstånd. Det finns även en palliativ avdelning som främst vårdar 

cancersjuka. Vårdavtal finns med Stockholms läns landsting, Landstinget Sörmland, 

Landstinget i Östergötland samt Västra Götalandsregionen (Vidarkliniken, 2009).  

 

Teoretiskt ramverk 

Genomgående för vården med KAM metoder är en prägling av helhetstänkande ibland 

även kallat holistiskt synsätt. Kropp, själ och ande bör vara i balans för att uppnå hälsa. 

Ohälsa beror inte endast på fysisk ohälsa utan även hur människan har det i privatlivet 

och på arbetet. KAM metoder inriktas på att se hela människan, alla hennes dimensioner 

och utifrån kropp, själ och ande. Detta tas med i beaktande för att förklara och 

därigenom förebygga/bota/lindra ohälsa (Carlsson & Falkenberg, 2007). 

 

Detta ligger i linje med vårdvetenskapens syn på människan. Vårdvetenskapen ser 

människan som en enhet av kropp, själ och ande och tillsammans formar dessa olika 

aspekter den unika människan. Under livets gång kan människan stöta på problem, 

behov och begär som kan beskrivas utifrån de olika aspekterna. Det är viktigt att 

sjuksköterskan i sitt arbete med människor tar hänsyn till alla delar av den unika 

människan och inte ser henne som en isolerad enhet. Vid kroppsliga besvär påverkas 
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inte bara den fysiska kroppen utan hela människan, alltså även själen och anden 

(Wiklund, 2003). 

 

En stor del av vårdvetenskapen och således en stor del av sjuksköterskans roll är att 

uppmärksamma patienters livsvärld. Med livsvärld menas hur människan upplever 

verkligheten som hon lever den. För att sjuksköterskan ska kunna ge god vård ur ett 

vårdvetenskapligt synsätt är det viktigt att uppmärksamma patienters livsvärld. Att sätta 

livsvärlden i fokus innebär en öppenhet och följsamhet till patienten och hur denne 

upplever världen. Sjuksköterskan gör detta genom att observera och lyssna på 

patientens önskan och behov för att kunna sätta sig in i dennes upplevelse (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Fler och fler människor runt om i världen idag söker sig till KAM metoder. Intresset är 

stort och önskan om ökat samarbete mellan skolmedicinen och KAM finns i Sverige 

(Stockholms läns landsting, 2001). Det ökade intresset för KAM kan förklaras genom 

att patienterna vill ha något utöver det som skolmedicinen kan erbjuda. Patienterna 

söker sig till KAM eftersom denna vård fokuserar på den unika människan utifrån ett 

helhetsperspektiv. Patienter tilltalas även av KAMs möjlighet att förebygga ohälsa samt 

ett helande av människan vid ohälsa. Detta helhetsperspektiv finns oftast inte i 

skolmedicinen som främst försöker bota en diagnos och ser oftast inte till hela 

människan (Hydén & Kullberg, 2004).  

 

En av grunderna i vårdvetenskapen är vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. 

Vårdrelationen är den mellanmänskliga relationen mellan vårdare och patient som 

uppstår i det professionella mötet mellan dessa. En god vårdrelation bidrar till ett ökat 

välbefinnande hos patienterna (Dahlberg et al., 2003). Vårdrelationen kan ses som basen 

för trygghet (Wiklund, 2003). Om en god vårdrelation uppstår känner patienten trygghet 

att öppna sig för sjuksköterskan och kan därmed delge sina tankar och eventuella 

användning av KAM. I och med det ökande intresset av KAM i Sverige och övriga 

världen (Stockholms läns landsting, 2001) är det viktigt att sjuksköterskan möter denna 

efterfrågan med en god vårdrelation till patienter. En god vårdrelation bidrar till en 

trygghet för patienten så att denne känner möjlighet och vilja att delge sina tankar och 

önskningar för sjuksköterskan. Detta kan leda till ett ökat välbefinnande (Dahlberg et 

al., 2003).  

 

Sjuksköterskans ansvarsområde gällande kompetens och etik 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan bland annat ha en förmåga att tillgodose patientens specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Detta 

överensstämmer med den filosofi som KAM vilar på. Att använda KAM som 

komplement till skolmedicinen kan ses som ett hänsynstagande till patientens specifika 

omvårdnadsbehov.  

 

Vidare betonar Socialstyrelsen att sjuksköterskan ska ha en förmåga att kunna 

kommunicera med patienter och närstående på ett lyhört sätt. Sjuksköterskan ska även 

ha förmåga att med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose 

patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar 
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(Socialstyrelsen, 2005). I detta sammanhang kan KAM bidra till att omvårdnaden 

präglas av respekt och hänsyn till människors värderingar, vanor och tro, eftersom fler 

vårdalternativ ges och därför kan passa mer patienters olika behov.  

 

International Council of Nurses, ICN framhåller vikten av att sjuksköterskan ska verka 

för en miljö där patienters olika värderingar och sedvänjor respekteras. Omvårdnaden 

ska respektera och ta hänsyn till människors värderingar, vanor och tro (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Även här betonas vikten av respekt för patientens unika 

behov och önskningar, vilket kan tillgodoses genom att fler vårdalternativ kan erbjudas i 

och med KAM. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Inom dagens hälso- och sjukvård finns det metoder som kompletterar den västerländska 

skolmedicinen. Metoder som kan komma att användas när skolmedicinen inte räcker 

till.  De komplementära metoderna som används i Sverige är bland annat akupunktur, 

Tens och taktil beröring. Metoderna används främst inom smärtbehandling av olika 

diagnoser såsom: kotkompressioner, ledsmärta, reumatiska åkommor, sviter från stroke 

med mera. KAM är tillåtet att använda inom smärtbehandling i Sverige.  I vissa länder 

används KAM i större utsträckning jämfört med Sverige. Dessutom är metoderna 

integrerade i skolmedicinen och används på fler indikationer än smärta.  

 

Sjuksköterskor såväl i Sverige som i övriga världen som arbetar inom sjukvården kan 

komma att möta patienter som är intresserade av KAM. Patienter har idag ett ökat 

intresse av komplementära och alternativa behandlingar när skolmedicinen inte längre 

kan lindra eller bota patientens lidande. Forskning visar att fler och fler använder sig av 

KAM metoder runt om i världen. Patienterna kan ha en önskan om att få ta del av 

KAM, eller har frågor och vill diskutera kring området. Vidare kan sjuksköterskan ses 

som länken mellan patient och vårdens utformande. Patientens tankar och önskningar 

om vårdens utformande är något som sjuksköterskan får ta del av på grund av närheten 

till patienten. Sjuksköterskan ska verka för att se helheten hos varje unik patient. För att 

denna helhet ska vara tillgodosedd är det av betydelse att sjuksköterskan lyssnar till 

patientens behov och begär. I och med det ökande intresset för området bland patienter 

väcker detta frågan kring hur KAM används inom vården och hur sjuksköterskans samt 

övrig vårdpersonals uppfattning är om området och följande frågeställning ställs i 

uppsatsen: Vad påverkar sjuksköterskan och övrig vårdpersonals uppfattning om KAM?  

En översikt om vad forskningen säger om ämnet skulle kunna bidra till en övergripande 

beskrivning om hur KAM används inom vården samt sjuksköterskans och övrig 

vårdpersonals uppfattningar om KAM. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att beskriva den befintliga forskningslitteraturen med 

avseende på sjuksköterskans och övriga vårdpersonalens uppfattningar om KAM samt 

hur KAM används inom vården. 
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METOD 

Till denna uppsats valdes metoden litteraturöversikt för att sammanställa och analysera 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta för att få en översikt över kunskapsläget 

kring sjuksköterskans och övrig vårdpersonals uppfattning om KAM. 

Litteraturöversikten genomfördes enligt Friberg (2006). Enligt metoden identifieras och 

avgränsas det fenomen eller område som skall studeras. Sedan söks vetenskapliga 

artiklar, rapporter med mera för att kartlägga befintlig forskning inom området. Efter 

detta förberedande tas det första steget i översikten, det vill säga anlägga ett 

helikopterperspektiv. Detta görs för att får en helhetsbild av det utvalda fenomenet 

genom att ta reda på vilken forskning som finns inom ämnet. I andra steget i översikten 

görs ett urval av studierna. När lämpligt antal studier valts ut måste studierna granskas. 

Studierna granskas utifrån bland annat problemformulering, utgångspunkter, syfte och 

metod. Efter granskningen sammanställs de valda artiklarna i en översikt. Sedan 

analyseras studierna för att identifiera övergripande områden. Först läses de valda 

studierna igenom flera gånger för att få en känsla för vad de handlar om. Därefter söks 

likheter och skillnader i studierna. Dessa likheter och skillnader kan fokusera på till 

exempel utgångspunkter, metod, resultat med mera. Sedan sammanställs vad som 

framkommit av analysen och innehållet sorteras i olika kategorier. I resultatet 

presenteras vad som framkom av analysen under lämpliga rubriker. Till sist gäller det 

att fundera över vad resultatet kan innebära för vården. Om möjligt skall konkreta 

förslag ges på hur resultatet kan förstås. För djupare förståelse av metoden lästes även 

avsnittet om litteraturstudie av Axelsson (2008). 

 

Datainsamling 

Inledande söktes artiklar i databasen Cinahl med sökorden complementary, nurse och 

experience. Dessa artiklar användes för att få en överblick av området. Antalet 

kvalitativa artiklar var för få för att analysera, därför valdes både kvalitativa och 

kvantitativa. Vidare gjordes den egentliga litteratursökningen med en kombination av 

sökorden complementary, nurse, experience, belief och attitude på flera olika databaser. 

Databaser som användes var Cinahl, MedLine, PubMed, Nursing Journals, Samsök på 

hb.se. Av de åtta artiklar som granskades var fyra stycken kvantitativa och tre stycken 

kvalitativa samt en som var både kvalitativ och kvantitativ. Valda artiklar ansågs kunna 

svara bäst på uppsatsens syfte. Se bilaga 2 för en översikt av de analyserade artiklarna.  

 

Artiklar före 2000 exkluderades från analysen och peer reviewed-funktionen användes. 

Alla artiklar analyserades för vetenskaplig relevans innan de valdes ut för vidare analys. 

Artiklarna analyserades utifrån hur problemformulering var utformad, vilket syfte 

studien hade, vilka metoder som användes, studiernas resultat samt diskussion. 

Språkmässigt överblickades artiklar på engelska, svenska, norska och danska. Artiklar 

som endast fokuserade på läkare exkluderades. Inklusionskriteriet var sjuksköterskor i 

sjukvården, men även annan vårdpersonal som var relevant kom med, som till exempel 

undersköterskor och läkare. När antal träffar var under hundrasjuttio ansågs det 

hanterbart för att läsa artiklarnas abstrakt. De olika abstrakten lästes igenom för att se 

om artiklarna kunde svara på syftet. Flertalet av artiklarna fanns inte i fulltext på 
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Högskolan i Borås bibliotek och söktes därför på Göteborgs Universitetsbibliotek där de 

fanns i fulltext och kunde skrivas ut för granskning och analys.  

  

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes enligt Friberg (2006) och Axelsson (2008). De granskade 

artiklarna lästes igenom av författarna var för sig flera gånger för att få ett 

helhetsintryck av varje artikel. Därefter lästes de igen för att avgöra likheter och 

skillnader gällande resultatet dem emellan. Detta gjorde författarna tillsammans. 

Resultatens likheter och skillnader ställdes mot varandra. Varje artikels enskilda 

resultats kategorier och underkategorier togs ut och nedtecknades vid sidan om varandra 

på en tapetrulle för att få en översikt över resultaten. Vidare togs nya underkategorier 

och kategorier utifrån likheter och skillnader mellan de olika resultaten. 

Underkategorier tilldelades olika färger för att underlätta markeringen av texten i 

artiklarnas resultat som stärkte underkategorierna som författarna analyserat fram. Till 

slut valdes två stycken huvudkategorier som analyserats fram utifrån underkategorierna.  

 

 

RESULTAT 

I huvudkategorin uppfattning om KAM beskrivs hur kunskapsläget beträffande KAM 

enligt litteraturen är hos sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, hur det personliga 

förhållningssättet är gentemot KAM samt hur sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 

uppfattar KAM’s evidens. I den andra huvudkategorin Hur KAM används i vården 

beskrivs hur bekväma sjuksköterskor och övrig vårdpersonal är när det gäller att tala 

med patient om KAM med patienter och närstående och hur makt- och 

organisationsstrukturer ser ut i vården. 

 

 

Resultatet presenteras enligt följande kategorier: 

 

Tabell 1. Resultat  

Kategorier Underkategorier 

UPPFATTNING OM KAM Önskan om mer kunskap 

 Oklar definition 

 Varierande personligt förhållningssätt till 

KAM 

 Bristande evidens  

HUR KAM ANVÄNDS I VÅRDEN Tala med patient om KAM 

 Makt- och organisationsstrukturer är ett 

hinder 

 

 

Uppfattning om KAM 

Nedan följer en kort sammanfattning av underkategorierna vilket följs av analysen som 

står under rubrikerna: önskan om mer kunskap, oklar definition, varierande personligt 

förhållningssätt till KAM samt bristande evidens. 
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Genomgång av artiklar visar att det föreligger en kunskapsbrist hos vårdpersonalen om 

vad KAM innebär. Något som är genomgående för artiklarna är att det finns ett stort 

intresse och en önskan om ökad kunskap om området. Vidare med utgångspunkt i 

artiklarna kan det konstateras att det inte finns någon klar definition på begreppet. 

Överlag i de analyserade studiernas resultat fanns önskemål från sjuksköterskorna och 

övrig vårdpersonal om att integrera KAM i vården. En önskan fanns att använda KAM i 

omvårdanden så länge det var säkert och effektivt. Sjuksköterskorna tog hänsyn till 

både fysiska och psykiska aspekter gällande påverkan på patienten. 

 

Uppfattningen om KAM påverkades av sjuksköterskors och övrig vårdpersonals 

tidigare erfarenhet inom området och även av de tillfrågades syn på hälsa och ohälsa. 

Olika synsätt på hur kroppen fungerar samt orsaker till ohälsa påverkade uppfattningen 

om KAM. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal med en holistisk syn på människan 

var mer positiv till KAM. Information om området inhämtades från olika källor. Främst 

var det av icke formell karaktär som till exempel Internet, media och familj/vänner. 

Alltså grunden till kunskap hos respondenterna var inte vetenskapligt inhämtad. 

 

Önskan om mer kunskap 

I en kvantitativ studie av Holroyd, Zhang, Suen och Xue (2008) svarade sjuksköterskor 

på en enkät angående uppfattning och attityd gentemot KAM. I studien önskade 93,6% 

av de tillfrågade ökad kunskap om området. Wang och Yates (2006) har i en kvalitativ 

studie intervjuat sjuksköterskor i syfte att beskriva sjuksköterskors bemötande av 

patienter med cancer som använder sig av KAM. Även i denna studie framkom samma 

behov och intresse av kunskap om området. 

 

Brown et al. (2007) har i en kvantitativ studie undersökt vårdpersonalens attityder och 

professionellt utförande av KAM med hjälp av en enkät. Studien visade att majoriteten 

(69 %) av de tillfrågade inte hade någon formell möjlighet att inhämta information om 

KAM. Istället var media och vänner den största informationskällan. På arbetet var 

Internet var den största källan till information om området (89 %). För övrigt ansågs det 

finnas få möjligheter att hämta information om KAM. Även Holroyd, et. al (2008) visar 

på liknande resultat. Den främsta informationskällan ansågs vara media, vänner och 

böcker.  

 

I en kvalitativ/kvantitativ studie gjord av Fearon (2003) blev vårdpersonal 

(sjuksköterskor och läkare) från en barnavdelning intervjuade samt fick svara på en 

enkät i syfte att undersöka kunskap och attityder till KAM. I studien ansågs 

kunskapsläget vara bristande hos vårdpersonalen. I samband med intervjuerna berättade 

vårdpersonalen om den stora kunskapsbristen gällande området hos dem själva. Endast 

11 % av respondenterna visste vilka kvalifikationer som krävdes för att arbeta som 

homeopat och akupunktör.  

 

McDowell och Burman (2004) har i en kvalitativ studie intervjuat sjuksköterskor på en 

akutavdelning i syfte att undersöka uppfattningen och attityder om KAM. 

Sjuksköterskorna delade uppfattningen att det krävdes mer utbildning och praktisk 

träning av KAM. En sjuksköterska i studien berättade: ”I´d like to see more nursing 
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education, workshops or seminars in the area to heighten the awerness (of CAM)” (s. 

388). I studien sade sjuksköterskorna att omvårdnaden skulle förbättras med mer 

information om KAM.  

 

Oklar definition 

I en kvantitativ studie av Risberg et al. (2004) fick vårdpersonal i en cancervårdkontext 

svara på enkäter i syfte att undersöka deras kunskap och attityder till KAM. De 

medverkande fick klassificera vad de ansåg tillhöra komplementär respektive alternativ 

medicin. Mer än hälften inkluderade bland annat följande metoder till komplementär 

medicin: akupunktur, aromaterapi, musik/konstterapi och massage. 

 

Enligt McDowell och Burman (2004) ansåg vissa sjuksköterskor att KAM innebar 

arbete med örtterapier medan andra ansåg att det var ett betydligt bredare begrepp, som 

inkluderade både kost och val av livsstil. En sjuksköterska sade: ”Some people would 

put chiropractic in there, although I never, until later, considered that alternative, 

because I went to a chiropractor since I can remeber. My family always went” 

(McDowell & Burman, 2004, s. 388). 

 

Likt resultatet i studien av McDowell och Burman (2004) kan en oklarhet angående 

begreppet KAM även urskiljas i Wang och Yates studie. Sjuksköterskorna identifierar 

en mängd olika definitioner på KAM samt olika skillnader mellan komplementär och 

alternativ medicin. Dock ansåg de flesta sjuksköterskor i Wang och Yates (2006) studie 

att KAM inte tillhörde skolmedicinen.  

 

Varierande personligt förhållningssätt till KAM 

Enligt Fearon (2003) hade de medverkande i en kvantitativ studie generellt positiv 

attityd till personligt användande av KAM. Totalt 64 % av de intervjuade ansåg att 

KAM på något sätt var effektivt. I studien var det flera respondenter som använde KAM 

och det var flest sjuksköterskor. Av sjuksköterskorna som nyttjade KAM var 

aromaterapi, massage och reflexologi de mest använda metoderna.   

 

I studien av Holroyd et al. (2008) uttryckte sjuksköterskorna en syn på kroppen som 

självläkande. Hälsa och sjukdom var enligt de tillfrågade beroende av huruvida 

kroppens energisystem är i balans eller inte. Även i denna studie var sjuksköterskorna 

generellt positivt inställda till KAM. 

 

Enligt Wang och Yates (2006), påverkades sjuksköterskornas inställning till KAM 

beroende på egenanvändning av KAM. Sjuksköterskor som hade positiva erfarenheter 

av KAM-användning beskrev en positivare uppfattning gentemot KAMs plats i vården. 

En sjuksköterska berättade: “I use alternative treatment myself and  for my children. 

I´ve got burn oil and massage at home…we´ve got to be more and more willing to learn 

and be open to alternatives” (Wang & Yates, 2006, s. 291).  

 

I likhet med Wang och Yates (2006) visar även den kvalitativa studien av Adams 

(2006) att barnmorskors förståelse och upplevelse av KAM är nära förknippat med 
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deras personliga inställning, tidigare egna erfarenheter samt deras människosyn. De 

intervjuade barnmorskor uttryckte en helhetssyn på människan. En barnmorska sade: 
 

I see medicine as breaking the body down into individual parts and then treating each 

individual part when something goes wrong. Whereas midwifery and complementary 

therapies is more holistic, looking at the person as whole and preventing problems 

before they occur,… ( Adams 2006, s. 42). 

 

Vidare ansåg de intervjuade att det var viktigt att vårda så ”naturligt” som möjligt. Det 

vill säga att använda läkemedel i så begränsad form som möjligt. En annan barnmorska 

i studien uttryckte: ”…And from presonal experience, I´ve found like the reflexology is 

really effective in a lot of, in some conditions, so you don´t haven´t got that worry about 

giving them the drugs, its natural” (Adams, 2006, s. 43).  

 

Bristande evidens 

I en studie av Brown et al. (2007) ansåg respondenterna att KAM var relevant i 

behandling av kroniska sjukdomar, akuta sjukdomar samt inom pre- och postoperativ 

vård. Även i studien av Holroyd et al. (2008) höll majoriteten (89,8%) av 

respondenterna att KAM borde användas i kombination med skolmedicin. Mer än 

hälften (57,2 %) av deltagarna i studien ansåg att KAM hade färre biverkningar än 

skolmedicinen. En stor del av respondenterna (95,2 %) ansåg att KAM kunde lindra 

symtom av sjukdom. 41,2% av sjuksköterskorna ansåg att KAM var ovetenskapligt. 

  

Intervjuade i Fearon (2003) kände oro gällande KAM och dess effekter på patienter. En 

av de medverkande i studien berättade: ”Research evidence is sorely lacking in most 

cases, isn´t it?” (s.33). 67 % av respondenterna kunde inte hålla med om att KAM 

metoder var säkra metoder. De intervjuade höll med om att om metoderna var säkra 

skulle de gärna användas mer inom vården. En annan medverkande i studien sade: ”We 

have limitations in what we can achieve and if someone else can help get the patients 

better, than that’s a good thing‖ (s.34).  

 

Wang och Yates (2006) framhåller att KAM metoders effektivitet och påverkan på 

patienter var avgörande för sjuksköterskors uppfattning av KAM. Flera sjuksköterskor 

ansåg att det var av betydelse att utveckla mer forskning och bevis. En sjuksköterska i 

studien: ‖… I like to see evidence… I don´t like to see someone walk in and tell me that 

green magma is fantastic and there is just absolutely no evidence that it does anything” 

(s. 291). 

 

McDowell och Burman (2004) särskiljde sig från den tidigare positiva inställningen till 

KAMs plats inom vården gällande säkerhet och effektivitet. De intervjuade 

sjuksköterskorna ansåg att KAM inte var relevant inom sjukhusets akuta 

vårdinrättningar.  Detta grundades i att kunskapsnivån gällande KAM inte var tillräcklig 

nog för att kunna utföra säkra och effektiva val gällande KAM- användning.  
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Hur KAM används i vården 

Nedan följer en kort sammanfattning av underkategorierna vilket följs av analysen som 

står under rubrikerna: att tala med patient om KAM och att makt- och 

organisationsstrukturer är ett hinder. 

 

Flera artiklar visade på att sjuksköterskorna samt övrig vårdpersonal kände sig 

obekväma med att använda KAM inom vården. Mest utmärkande var vårdpersonalens 

osäkerhet och att de kände sig obekväma med att diskutera området med patienter. Detta 

medförde att patienter och närstående inte blev tillfrågade om området. Andra artiklar 

visade att sjuksköterskor var villiga att diskutera KAM med patienter och närstående 

trots att de var obekväma i situationen och hade bristande kunskap om ämnet.  

Flera av de analyserade artiklarna uttrycker en maktlöshet gentemot förändring på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal uttryckte en känsla av rigiditet 

inom organisationsstrukturen vilket bidrog till ett försvårande av KAM-användning 

inom vården. Vidare beskrivs det i de analyserade artiklarna att även om det fanns 

riktlinjer gällande KAM så var det inte många medverkande som kände till dessa. 

 

Att tala med patient om KAM 

McDowell och Burmans studie (2004) visade att även om det fanns KAM metoder 

tillgängliga på sjukhusen, blev de sällan rekommenderade till patienter. Detta på grund 

av en osäkerhet om hur patienten tar emot KAM. En intervjuad sjuksköterska beskrev: 

”For example if I ask an older person if I can use therapeutic touch, they may be 

skeptical about the benefit ” (s. 387).  

 

Fearons studie (2003) visade att 68 % av respondenterna var obekväma med att 

diskutera KAM med patienter och närstående. En respondent sade: ”We shouldn´t be 

offering complementary therapies at present – not enough is known etc” (s. 34).  På 

samma sätt var 59 % av vårdpersonalen i Brown et al. (2007) obekväma med att 

diskutera KAM med patienter. Trots detta var det ett stort antal (59 %) respondenter 

som diskuterade KAM med patienter. En sjuksköterska kommenterade i enkäten: ”I am 

willing to discuss (CAM) – but I do not have a lot of knowledge in the subject - I would 

like to learn more” (s. 198).  

 

Studien av Holroyd et al. (2008) är av annan karaktär gällande diskussion med patienter 

om KAM. Där ansåg över hälften (52 %) av respondenterna att det inte var några 

problem med att diskutera KAM med patienter. 

 

Makt- och organisationsstrukturer är ett hinder 

Brown et al. (2007) diskuterade förekomsten av riktlinjer vid ett sjukhus beträffande 

KAM och att dessa riktlinjer etablerades flera år tillbaka. Dock var det 80 % av 

respondenterna i studien som inte kände till dessa. Liknande resultat presenterades även 

i studien av Chu och Wallis (2006) där 41 % av respondenterna inte heller hade vetskap 

om förekomsten av riktlinjer gällande KAM på arbetsplatsen.  
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Sjuksköterskorna i McDowell och Burman (2004) uttryckte en maktlöshet och 

passivitet samt hjälplöshet gällande förändring på arbetsplatsen. Maktlösheten beskrevs 

i termer av internt och externt. Den interna maktlösheten uttrycktes i form av 

likgiltighet gentemot KAM-användning. Därmed fick KAM en tillbakadragen position 

gällande relevansen i den akuta vårdmiljön. Extern maktlöshet beskrevs som rigiditet 

och en oförmåga att kunna förändra något på arbetsplatsen. Detta gällde både att 

förändra riktlinjer samt för förändring inom vården överhuvudtaget. En sjuksköterska 

uttrycker makt- och organisationsstrukturen så här: ”I think that my experience in 

working in this smaller hospital, that people are set in their ways and not really open to 

change” (s.387). Denna maktlöshet och rigiditet intensifierades på grund av läkarnas 

bristande intresse gällande förändring och framförallt implementering av KAM i 

sjukvården. En annan sjuksköterska uttryckte sig så här: 

 

I´m not sure if it would be any value for me to ask about CAM , because the doctor 

isn´t necessarily going to do anyting with that information‖. She continued to say, ‖… 

in the hospital you are limited in what you can tell… (McDowell & Burman, 2004, s. 

387).     

 

Vidare menade sjuksköterskorna att om ett stöd från både läkare och administration 

fanns, skulle detta kunna leda till en integrering av KAM i vården. Det fanns även ett 

behov av riktlinjer för KAM i vården (McDowell & Burman, 2004). Wang och Yates 

(2006) skriver att organisationsstrukturen inom sjukhusen påverkade sjuksköterskornas 

attityd till KAM. Sjuksköterskorna tenderade att vara mer öppna ifall det fanns stöd från 

kollegor samt organisationsstrukturen. 

 

Betydelsen av organisationsstrukturer och organisationsklimat framkommer även i 

Adams studie (2006), där ansåg de intervjuade att sjuksköterskor hamnar i underläge 

gentemot läkarna på grund av den hierarkin som råder i sjukhusmiljön, vilket begränsar 

sjuksköterskornas inflytande över vårdens utformande. Något som kan exemplifieras 

genom följande citat från en av sjuksköterskorna:  
 

I think [complementary therapies] give you a sense of autonomy in that you’re doing 

something constructive and you’re not referring to the doctor and the system, you know 

like this is the problem and you may be able to try and deal with it this way  

Interviewer: Could you explain why that’s important?  

Um because in a hospital system um there’s a real hierarchy and everybody knows 

where they fit within that hierarchy the realities in the hospital system you’re often 

feeling like a lackey and having to act on what the doctors want or say and I just think it 

does give you a bit more autonomy to work on a problem without having to go rushing 

over and check with the, you know the resident doctor (Adams, 2006, s. 44).  

  

Några av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien ansåg att KAM möjliggjorde ett 

större inflytande och självständighet i vårdarbetet, då KAM ansågs vara en del av 

sjuksköterskans arbete, alltså något som inte rörde läkarnas arbetsområde (Adams, 

2006).  

  

  

Majoriteten av de medverkande i studierna har en positiv inställning till användningen 

av KAM inom vården och de flesta anser att KAM har en plats i skolmedicinen. 
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Kunskapsläget inom sjukvården gällande området anses vara bristande av de 

medverkande. I studierna är de i överlag intresserade av att öka kunskapen om området 

för att kunna erbjuda säkra och effektiva KAM metoder inom vården. Förutom 

bristande kunskap är brist på stöd från den rådande organisationsstrukturen en 

bidragande faktor till den föga användningen av KAM inom vården. Nuvarande makt- 

och organisationsstrukturer inom vården varken uppmärksammar eller ger plats åt 

KAM. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna uppsats är att beskriva den befintliga forskningslitteraturen med 

avseende på sjuksköterskans och övriga vårdpersonalens uppfattningar om KAM samt 

hur KAM används inom vården. Vid en inledande sökning på olika databaser framkom 

att forskningen var begränsad med hänsyn till uppsatsens syfte. Dock fanns många 

studier som var av medicinsk karaktär, men kunde inte användas för att besvara syftet 

med denna uppsats. Gällande begreppshantering framkom det relativt snabbt att KAM 

var ett svårdefinierat begrepp. Det råder i nuläget ingen konsensus gällande definitionen 

av KAM. Olika länder hade olika definitioner av vad som var komplementärt och vad 

som var alternativa behandlingsmetoder. I vissa länder var en viss KAM metod mer 

komplementär, etablerad och integrerad i skolmedicinen medans i ett annat land så var 

metoden helt alternativ. Överlag var fler KAM metoder integrerade i skolmedicinen 

utanför Sverige.  

 

Av de artiklar som hittades på databaserna valdes åtta stycken ut.  Grundtanken med 

uppsatsen var att använda endast kvalitativa artiklar för en innehållsanalys. Men på 

grund av forskningsläget just nu kunde inte detta genomföras. På grund av bristande 

mängd kvalitativa studier valde vi att göra en litteraturöversikt. Dessutom hade det varit 

önskvärt att fler studier av både kvalitativ och kvantitativ karaktär med i resultatet, men 

detta var inte genomförbart. Av artiklarna som granskades var fyra stycken kvantitativa 

och tre stycken kvalitativa samt en som var både kvalitativ och kvantitativ. Alla 

artiklarna som valdes ut för analys ansågs kunna svara på uppsatsens syfte. Vidare var 

artiklarna från olika vårdkontexter samt olika världsdelar vilket visar på att KAM är 

användbart i många delar av sjukhusapparaten. Några exempel på olika 

användningsområden som de analyserade studierna behandlar är pediatrik, akutvård, 

onkologi och förlossning. 

 

Ingen svensk studie gällande sjuksköterskans och övrig vårdpersonals uppfattning om 

KAM framkom vid sökning på databaser. De artiklar som hittades var från Australien, 

England, Kanada, Kina, Norge, Taiwan och USA. Sjuksköterskans roll i dessa länder 

bör vara liknande den svenska sjuksköterskans då de går under samma etiska kod 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Befolkningens ökade intresse gentemot KAM i 

Sverige kan liknas med övriga världens ökade intresse. Vi anser att då sjuksköterskans 

roll är liknande världen över kan studierna som analyserats från övriga världen sättas i 

en svensk vårdkontext.  
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Eftersom det användes både kvalitativa och kvantitativa studier i uppsatsen bör det 

beaktas att olika typer av resultat framkommit i studierna. I de kvantitativa studierna 

framgick vissa svar på enkäter som mer radikala då svaren som framkom var i form av 

siffror. I de kvalitativa studiernas kunde mer dynamiska svar komma fram i 

intervjuerna. Svaren var inte av lika ”hård” karaktär som de kvantitativa. Vi har arbetat 

med att framhålla likheter och skillnader i de analyserade studiernas resultat där 

kvalitativ data har fått styrka den kvantitativa datan.  

 

Resultatdiskussion 

Allt fler människor runt om i världen och i Sverige idag har ett ökat intresse om KAM 

och använder sig i större utsträckning än tidigare av KAM metoder. Skolmedicinen idag 

har en förmåga att endast bota en diagnos och inte hela människan. Att KAM erbjuder 

en helhetssyn på människan som hjälper till att läka hela människan är attraktivt bland 

befolkningen. Bland annat därför vänder sig mer och mer av den svenska befolkningen 

till KAM (Stockholms läns landsting, 2001; Hydén & Kullberg, 2004). 

 

Vi anser att syftet är besvarat utifrån vårt resultat. Vår frågeställning var: Vad påverkar 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonals uppfattning om KAM? Frågeställningen är 

besvarad i resultatet utifrån: önskan om mer kunskap, oklar definition, varierande 

personligt förhållningssätt till KAM samt bristande evidens. Dessa underkategorier 

svarar även till vårt syfte gällande uppfattningen om KAM hos sjuksköterskan och 

övriga vårdpersonalen. Vidare är syftet är besvarat gällande hur KAM används i vården 

utifrån underkategorierna: att tala med patient om KAM och att makt- och 

organisationsstrukturer är ett hinder. Utifrån resultaten på artiklarna framkom 

svårigheter med att använda KAM inom vården. Vi analyserade det som svårigheter 

som handlade om att tala med patient om KAM samt makt- och organisationsstruktur är 

ett hinder. Dessa begränsningar inom vården gör att KAM blir svårt att använda och har 

därför inte beskrivits i artiklarna. 

 

Genom arbetets gång med uppsatsen har vi stött på fakta som har överraskat oss. Några 

saker vi fann mest intressanta med artiklarnas resultat var: 

 att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal diskuterade KAM med patienter trots 

att de var obekväma i situationen. 

 önskan om mer kunskap 

 makt- och organisationsstrukturer 

 

Det fanns vissa sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som trots osäkerhet om KAM var 

villiga att diskutera området med patienter och närstående. Detta var något som vi fann 

intressant. Att sjuksköterskor tog sig an diskussionen trots osäkerhet och med tanke på 

att KAM är något som ligger utanför den vanliga vården. Detta visar på att 

sjuksköterskan försöker vara öppen och följsam gentemot varje unik patients önskan. 

Denna öppenhet gentemot den unika människan är en del av vårdvetenskapens grunder 

(Wiklund, 2003; Dahlberg et al, 2003). Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa till i 

läkandeprocessen och därför är det viktigt att sjuksköterskan närmar sig patientens 

eventuella tankar kring KAM. Sjuksköterskan kan ses som en länk för att hjälpa 

patienten att på ett säkert sätt integrera KAM med skolmedicinen. Detta är något som 
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ligger i linje med Brooms och Adams (2009) resultat där sjuksköterskan ansåg sig vara 

en advokat för att föra fram patientens talan och önskan om behandling med KAM 

metoder.  

 

Vi anser att det idag finns ett behov av ökad kunskap om området och att en liten 

kunskap om området leder till ett minskat helhetstänk om patientens unika livsvärld. 

Detta är även utmärkande i de analyserade studierna där de flesta medverkande 

uttryckte en önskan om ökad kunskap om KAM. Ökad kunskap skulle ge 

sjuksköterskan bättre förutsättningar och möjligheter att ge säker och evidensbaserad 

vård med KAM metoder. Vidare skulle detta stärka sjuksköterskans position i hierarkin 

inom vårdens organisationsstruktur eftersom sjuksköterskan skulle få ökat 

patientansvar, då KAM ligger inom sjuksköterskans område. Detta ligger även i linje 

med Rojas-Cooley och Grants (2009) studie som kommer fram till att kunskapen om 

området var bristfällig hos sjuksköterskor vilket hindrade en bra kommunikation med 

patienter. Bättre kunskap möjliggör en säker integration av KAM i skolmedicinen. 

Rojas-Cooley och Grant (2009) menar att ökad kunskap skulle bidra till säkrare vård då 

sjuksköterskan skulle våga tala om området med patienterna och i och med detta skulle 

även patienterna våga berätta om sin eventuella KAM-användning. Om inte 

sjuksköterskan tar upp KAM framkommer inte alltid patienternas KAM-användning, 

vilket kan vara skadligt för patienterna. Författarna skriver även att sjuksköterskor 

skulle via ökad kunskap om området stärkas i sin yrkesroll (Rojas-Cooley & Grant, 

2009).  

 

Sjuksköterskans möjlighet att närma sig patienterna via KAM-användning skulle stärka 

relationen med patienterna, den inom vårdvetenskapen så kallade vårdrelationen. 

Vårdrelationen är den mellanmänskliga relationen mellan vårdare och patient som 

uppstår i det professionella mötet mellan dessa. Faktorer som kan hindra en bra 

vårdrelation är till exempel när vårdaren blir osäker på grund av patienten (Dahlberg et 

al., 2003). Sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal upplevde osäkerhet i samtalen med 

patienterna gällande KAM i de analyserade studierna, vilket kan hindra en god 

vårdrelation. Orsaken till denna osäkerhet grundar sig i den bristande kunskapen om 

området hos vårdpersonalen. Vårdrelationen kan ses som basen för trygghet. Om en god 

vårdrelation uppstår känner patienten trygghet att öppna sig för sjuksköterskan och kan 

därmed delge sina tankar och eventuell användning av KAM. Detta bidrar till en bättre 

vård när patienterna känner sig trygga med att öppet tala om området. En god 

vårdrelation bidrar till ett ökat välbefinnande hos patienterna när de upplever att 

relationen är trygg. Ett av vårdvetenskapens mål är att öka välbefinnandet hos 

patienterna (Dahlberg et al., 2003).  

 

Något annat som vi anser var utmärkande i resultatet var makt- och 

organisationsstrukturernas påverkan på KAM-användningen. De medverkande i 

studierna kände sig maktlösa både gentemot läkare och gentemot rådande 

organisationsstrukturer på arbetsplatsen. Läkarna gav ofta ett intryck av att motsätta sig 

KAM vilket försvårade möjlighet till nytänkande och förändring samt implementerandet 

av KAM inom vården. Detta är också i linje med Brooms och Adams (2009) studie vars 

resultat visar att organisationsstrukturen är rigid och svår att förändra i och med 

läkarnas motstånd till KAM.  
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KAM möjliggör en större valfrihet för patienter i deras val av vårdmetoder då fler 

metoder kan erbjudas som kompletterar skolmedicinen. Detta kan möta det ökade 

intresset och behovet av KAM. Det finns idag olika sätt att se på människan, hälsa och 

ohälsa i Sverige. Fler och fler influenser från alternativa synsätt att se på hälsa och 

ohälsa kommer in till oss i vården i och med globaliseringen. Alla i Sverige delar inte 

skolmedicinens biomedicinska synsätt på hälsa (Hydén & Kullberg, 2004). En ökad 

öppenhet och följsamhet gentemot alternativa synsätt är önskvärt för att kunna möta 

olika sätt att se på människan, hälsa och ohälsa.  

 

 

Koppling till vården 

Med grund i resultatet rekommenderar vi följande: 

 

 mer utbildning om KAM metoder på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. 

Detta skulle kunna utveckla vårdpersonalen till en säker och evidensbaserad 

hantering av KAM. Denna koppling med helhetstänk och livsvärldsperspektiv 

skulle bli lättare att kunna relatera till ifall kunskap om KAM integrerades redan 

på grundutbildningarna inom hälso- och sjukvården. 

 

 en diskussion angående KAM på organisationsnivå för att ge KAM en chans att 

ta plats inom vården. Eftersom det råder en hierarki inom vården krävs ett 

ställningstagande från organisationsnivå för eventuell förändring i den annars så 

rigida maktstruktur. 

 

Framtida forskning 

WHO arbetar för att stärka KAMs position bland hälso- och sjukvården globalt. I 

WHOs Traditional Medicine Strategy 2002-2005 har en grund för riktlinjer gällande 

traditionell medicin arbetats fram. Utifrån dessa vill WHO att medlemsländerna delar 

med sig av erfarenheter gällande TM/KAM för att stärka dess position inom samhället, 

då TM/KAM har en större plats i vissa länder i världen (NAFKAM, 2009). Detta borde 

tillämpas mer i en vårdvetenskaplig anda i Sverige då forskningen om KAM inom 

vårdvetenskapen är knapp.   

 

I dagsläget finns det mer medicinsk än vårdvetenskaplig forskning angående området, 

både internationellt och nationellt. Mer forskning kring patienters och sjuksköterskors 

upplevelser om KAM är önskvärt då det i nuläget finns lite vårdvetenskaplig forskning. 

För att ge ökade medel till forskning inom området krävs en politisk förändring som 

låter KAM ta plats inom den vetenskapliga forskningen.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: KAM metoder 

 
Olika KAM metoder som berörs i denna uppsats förklaras nedan. 

 

Akupunktur 

Akupunktur kommer från den traditionella kinesiska medicinen. Akupunktur innebär att 

ett antal små och tunna nålar sticks med en vridande rörelse in i eller genom huden på 

bestämda punkter. De olika punkterna påverkar i sin tur olika organ och funktioner i 

kroppen. Syftet med akupunktur är att korrigera störningar av energiflödet i kroppen. 

Akupunktur kan användas både i förebyggande och behandlade syfte 

(Nationalencyklopedin, 2009).  

 

Aromaterapi 

I aromaterapi, ibland även kallad oljemassage, används eteriska och vegetabiliska oljor i 

terapeutiskt syfte. Oljorna används vid massage och bad. Oljorna används framför allt 

vid hudproblem, muskelsmärta, luftvägsproblem och stressymtom. Förutom massage 

används oljorna även för inhalering, vid bad samt som rumsarom 

(Nationalencyklopedin, 2009).  
 

Homeopati 

Homeopatins behandlingsmetoder grundar sig i principen att ”liknande botar liknande”. 

Behandlingsmetoden utgör ifrån att iaktta vilka symtom en viss substans orsakar hos en 

frisk person. Om en sjuk person har dessa symtom antas denne kunna botas genom att 

inta samma substans i utspädd form (Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Kiropraktik 

Kiropraktik är en speciell metod som justerar kroppens rörelseapparat, främst i leder 

och muskler. Den mest använda metoden är kotjustering. Metoden används vid diverse 

åkommor såsom nackspärr, huvudvärk, ryggskott och ischias. Målet är att uppnå normal 

rörlighet (Nationalencyklopedin, 2009).  
 

Meditation 

Meditation innebär olika avslappningsövningar för att nå en djupare lugn och högre 

medvetande. Meditation kan förklaras som en koncentration av uppmärksamheten, som 

hjälps av social isolering, minskning av kroppsmotorik, avspänning i muskler samt en 

speciell andningsrytm. Meditation används av människor i 

stressförebyggande/behandlande syfte samt i icke behandlande syfte 

(Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Musik/Konstterapi 

Musikterapi används i terapeutiskt syfte för att uppnå ett förändrat medvetande genom 

att nå den lagrade informationen som finns i människans djupare medvetande. Metoden 

används bland annat vid autism och afasi. I likande syfte används konstterapi för att 

frigöra undermedvetna krafter som kan användas vid svårigheter att uttrycka sig 

(Nationalencyklopedin, 2009). 
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Naprapati 

Metoden är en utveckling av kiropraktiken med samma syfte att återställa normal 

funktion i rörelseapparaten. Detta görs med inriktning på mjukdelar främst genom 

manipulation av de mjukdelar som omger skelett och leder, terapeutisk massage och 

elektroterapi (Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Reflexologi/Zonterapi 
Inom reflexologi är kroppen indelad i olika zoner som anses spegla hela kroppen. 

Genom reflexologi behandlas en del av kroppen för att finna störningar och behandla 

resten av kroppen. I Sverige är zonterapi av fötterna den mest använda formen. 

(Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Taktil beröring 
Taktil beröring är en slags massage som utförs genom en långsam strykning med 

handen på patientens hud. Metoden används för lindra symtom vid bland annat cancer, 

smärta, oro och sömnlöshet (Henricson, 2008).  

 

Tens 
Tens är en förkortning av Transkutan elektrisk nervstimulering. Elektroder med svag 

ström sätts på huden för smärtbehandling vid t.ex. förlossning (Nationalencyklopedin, 

2009). 
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Bilaga 2: Översikt av analyserad litteratur 
 

Titel: Complementary and alternative therapies: Survey of knowledge and 

attitude of health professionals at a tertiary pediatric/women´s care facility 

 

Författare:     Brown, Cooper, Frankton, Steeves-Wall, Gillis-Ring, Barter, McCabe & 

Fernandez 

 

Tidskrift:  Complementary Therapies in Clinical Practice 

 

Årtal:  2007 

 

Land: Kanada 

 

Problem:  Inom skolmedicinen finns en bristande diskussion angående KAM mellan 

vårdpersonal och patienter. Detta väcker frågor angående möjligheterna att 

tillgodose säker och effektiv vård till patienter som använder sig av KAM.  

 

Syfte:  Beskriva kunskap, attityder och användande av KAM av vårdpersonal på 

ett hälsocenter i Kanada. Vidare vill författarna identifiera hinder för en 

effektiv kommunikation mellan vårdpersonal och patienter om användning 

av KAM.  

 

Metod:  Kvantitativ metod användes. Enkäter skickades till all vårdpersonal (1360 

st) anställd på IWK Health Center i Halifax, Kanada. Enkäter med 19 

frågor besvarades med intresse för personlig användning av KAM, 

indikationer för användning, utbildning av KAM, bekvämligheten i att 

utforska KAM tillsammans med patienter samt attityder till användning av 

KAM. Svarsfrekvensen var 23% (321/1360). Dataanalys gjordes med 

hjälp av SPSS och Pearson. Hänsyn togs till ålder och kön.   

 

Resultat:  Vårdpersonal känner sig obekväma med att diskutera KAM och har sällan 

tillgång till adekvat information om KAM. Majoriteten av respondenterna 

var positiva inför massage, användning av KAM vid kroniska sjukdomar, 

samt pre- och postoperativt. Mer negativ inställning rådde gentemot 

naturopati och homeopati.  

 

Diskussion:  Författarna lägger fokus på bristande förmåga att kunna rådgiva 

patienterna om KAM. Personalen har begränsad personlig erfarenhet och 

utbildning av KAM.  

______________________________________________________________________ 

 

Titel: Beliefs and attitudes towards complementary medicine among registered 

nurses in Hong Kong 

 

Författare:     Holroyd, Zhang, Suen & Xue  

 

Tidskrift:    International Journal of Nursing Studies 
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Årtal:     2008 

 

Land:    Hong Kong, Kina 

 

Problem:  Sjuksköterskans nära kontakt med patienter möjliggör en påverkan på 

patienters beslutsfattande gällande KAM. Därför är det av betydelse att 

undersöka sjuksköterskornas uppfattning och attityder om KAM.  

 

Syfte:  Undersöka uppfattningar och attityder till KAM hos sjuksköterskor i Hong 

Kong. Fokus läggs på att identifiera informationskällor om KAM och 

professionell kommunikation om användandet av KAM. 

 

Metod:  Kvantitativ metod användes. Enkäter med 17 frågor besvarades av 187 

sjuksköterskor. Dataanalys genomfördes med hjälp av SPSS. 

 

Resultat:  I allmänhet var de undersökta sjuksköterskorna intresserade av att lära sig 

mer om KAM. Resultatet ledde till en stark reaktion av att öka formell 

KAM-utbildning. 

 

Diskussion:  Majoriteten av de undersökta sjuksköterskorna ansåg att människan var en 

självläkande varelse. Basen i många KAM metoder är av holistisk grund 

som fokuserar på kropp, själ och ande, vilket även är grunden i 

omvårdnad. Om sjuksköterskan är professionellt förbered gentemot KAM 

kan hon/han erbjuda mer kompetenta råd till sina patienter. 

______________________________________________________________________ 

 

Titel:  Complementary therapies: knowledge and attitudes of health professionals 

 

Författare:  Fearon 

 

Tidskrift:  Paediatric Nursing 

 

Årtal:  2003 

 

Land: England 

 

Problem:  KAM blir alltmer populärt bland folket och vårdpersonal. Det är mindre 

studerat om hur sjuksköterskans uppfattning är om KAM jämfört med 

läkarnas uppfattning. Det är av betydelse att vårdpersonal blir mer 

medvetna om KAMs olika aspekter så att de kan diskutera detta med 

patienter på ett öppet, fördomsfritt och informerande sätt. Det finns ett 

stort gap emellan attityder och kunskap gentemot den publicerade 

litteraturen hos vårdpersonal. 

 

Syfte:  Att studera kunskap och attityd hos en population inom pediatrik. 
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Metod:  Kvantitativ och kvalitativ metod har använts i denna deskriptiva studie. 

Det var hälften sjuksköterskor och hälften läkare. Enkäter besvarades av 

36 sjuksköterskor och läkare (svarfrekvens 72%) och 10 intervjuer 

genomfördes. Epi-info statistic analysis package användes vid 

dataanalysen.  

 

Resultat:  Egenanvändningen av KAM hos undersökningspersonerna var hög. 

Attityderna var överlag positiva gentemot att KAM används vid vårdandet 

av barn. Kunskapen om KAM var begränsad, men detta hindrade inte de 

inte att diskutera KAM med patienter. Vidare tyckte de att KAM hade 

störst inverkan på barn med kroniska sjukdomstillstånd, men att den 

största betydelsen var av psykologisk karaktär, både för barnen och 

föräldrarna.  

 

Diskussion:  Författarna diskuterar positiva attityder gentemot KAM, hur mycket KAM 

används och kunskapsbegränsningar. 

___________________________________________________________ 

 

Titel:  Complementary and Alternative Medicine: A Qualitative Study if Beliefs 

of A Small Sample os Rocky Mountain Area Nurses 

 

Författare:  McDowell & Burman 

 

Tidskrift:  MEDSURG Nursing 

 

Årtal: 2004 

 

Land: USA 

 

Problem:  Många patienter använder sig av KAM. Därför är det av betydelse för 

akutsjuksköterskan att vara medveten om sina egna attityder och 

uppfattningar om KAM, detta för att förstå inom vilka områden som mer 

kunskap skulle behövas. 

 

Syfte:  Att undersöka uppfattningar och attityder hos akutsjuksköterskor till 

KAM. Frågeställningar: Hur definierar sjuksköterskor KAM? Vilken roll 

tycker sjuksköterskor att KAM ska ha i akutvårds sammanhang? Hur får 

sjuksköterskor sin information om KAM? Integrerar sjuksköterskor KAM 

i sin praktik? 

 

Metod:  Deskriptiv kvalitativ metod användes. Av 21 stycken tillfrågade 

sjuksköterskor ställde 16 stycken upp på intervjuer, både i städer och på 

landsbygd i Rocky Mountain området. Saturation och dataanalys utfördes 

enligt Polit och Hungler.  

 

Reslutat:  Författarna kom fram till ett huvudtema: brist på överensstämmande 

mellan personliga åsikter/erfarenheter och professionellt praktiserande 
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med fyra underteman: maktlöshet, avsaknad av professionell relevans, 

brist på klar definition av KAM samt brist på kunskap om KAM.  

 

Diskussion: Författarna diskuterar kring maktförhållanden mellan läkare och 

sjuksköterskor samt om tidsbegränsningen för användandet av KAM. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Titel:  An exploratory study of complementary and alternative medicine in 

hospital midwifery: Models of care and professional struggle 

 

Författare:  Adams 

 

Tidskrift:  Complementary Therapies in Clinical Practice 

 

Årtal:  2006 

 

Land: Australien 

 

Problem:  Tidigare KAM forskning har fokuserats på KAM och medicin på 

bekostnad av forskning om KAM och omvårdnad och inom förlossning. 

Nu utforskas detta genom denna studie. 

 

Syfte:  Beskriva sjuksköterskors förståelse och upplevelse av komplementära 

metoder inom omvårdnad och inom förlossning.   

 

Metod:  Kvalitativ metod användes. 13 intervjuer genomfördes med sjuksköterskor 

och barnmorskor som använde sig av minst en KAM metod i sitt arbete på 

ett sjukhus i New South Wales, Australien. Semistrukturerade 

djupintervjuer användes. En lista med teman användes för att guida 

intervjuerna samtidigt som deltagarna fick möjlighet att forma sin egen 

diskussion.  

 

Resultat:  Studien fokuserar på skillnaden mellan läkarnas och 

sjuksköterskornas/barnmorskornas åsikter om KAM. Läkare kopplades 

ihop med området medicin som stod för mer påverkande metoder som inte 

var naturliga, medans sjuksköterskor och barnmorskor kopplades ihop 

med omvårdnad ur en holistisk synvinkel med mer naturliga och 

förebyggande metoder för en mer patientfokuserad vård.  

 

Diskussion:  Artikeln fokuserar genomgående på maktförhållandet mellan läkare och 

sjuksköterskor/ barnmorskor inom sjukhus hierarkin. KAM står för ett hot 

mot läkarens överposition inom hierarkin på sjukhuset. Detta då KAM 

kopplas ihop med sjuksköterskan/barnmorskan och ökar 

sjuksköterskans/barnmorskans roll för patienterna. Författaren till artikeln 

talar också om att människan skulle vara självläkande och hur naturlig 

påverkan KAM har på kroppen.  

______________________________________________________________________ 
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Titel:  Nurses’ responses to people with cancer who use complementary and 

alternative medicine 

 

Författare:  Wang & Yates 

 

Tidskrift:  International Journal of Nursing Practice 

 

Årtal:  2006 

 

Land: Australien 

 

Problem:  Studier visar på att en hög andel av cancerpatienter inte berättar för 

vårdpersonalen om sin KAM-användning. Detta kan förklaras genom 

bristande kunskap hos vårdpersonal om KAM samt oförmågan att skapa 

en trygg miljö som är öppen för samtal om KAM.  

 

Syfte:  Beskriva sjuksköterskors bemötande av patienter med cancer som 

använder sig av KAM och de faktorer som kan påverka dessa olika 

bemötanden.   

 

Metod:  Kvalitativ metod användes. Sex sjuksköterskor från olika 

canceravdelningar i Brisbane, Australien blev intervjuade.   

 

Resultat:  Flera faktorer spelade in i hur sjuksköterskorna bemötte användandet av 

KAM. Bland annat otydligheten i användandet av KAM samt de olika 

personliga erfarenheter som sjuksköterskorna hade av KAM.   

 

Diskussion:  Sjuksköterskorna antyder att de tar i beaktning varje enskild patients 

behov gällande beslut att använda sig av KAM. Sjuksköterskor som sett 

positiva effekter av KAM var mer villiga att använda KAM så länge det 

var säkert för patienten. Ett problem är att det är svårt att avgöra specifika 

fördelar samt nackdelar med KAM. Detta bidrar till att bemötandet 

gällande KAM var väldigt varierande. Av resultatet framkommer ett 

behov av en förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor och deras 

patienter gällande KAM.    

______________________________________________________________________ 

 

Titel:  Knowledge of and attitudes toward complementary and alternative 

therapies: a national multicentre study of oncology professionals in 

Norway 

 

Författare:  Risberg, Kolstad, Bremnes, Holte, Wist, Mella, Klepp, Wilsgaard & 

Cassileth 

 

Tidskrift:  European Journal of Cancer 

 

Årtal:  2004 
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Land: Norge 

 

Problem:  Det finns lite forskning angående vårdpersonals användning och attityder 

om KAM. Under studien höll den norska regeringen på att utforma en ny 

lag om KAM. Därför var det enligt författarna viktigt att klargöra 

vårdpersonals kunskap och attityd gentemot KAM.  

 

Syfte:  Undersöka cancerspecialisters kunskap och attityd till KAM. 

 

Metod:  Kvantitativ metod användes. 509 norska läkare, sjuksköterskor, 

receptionister och terapeutisk strålnings personal från alla Norges fem 

onkologicentrum svarade på enkäter med en svarsfrekvens på 61%. 

Enkäten beskrev definitioner på komplementära och alternativa för att 

särskilja på de olika metoderna.  

 

Resultat:  Undersökningen visar att det är stor skillnad mellan kön som såväl 

profession när det gäller synen på KAM. Kvinnor var i överlag mer 

positiva än män och endast ett fåtal läkare var positiva till KAM medan 

sjuksköterskorna var betydligt mer positivt inställda. Attityderna till 

komplementära metoder var mer positiva än till alternativa metoder. 

 

Diskussion:  Kvinnor använder KAM i större utsträckning än män. Mest fokus på 

läkare i diskussionen.  

______________________________________________________________________ 

 

Titel: Taiwanese nurses’ attitudes towards and use of complementary and 

alternative medicine in nursing practice: A cross-sectional survey  

 

Författare:     Chu & Wallis 

 

Tidskrift:  International Journal of Nursing Studies  

 

Årtal:  2007 

 

Land: Taiwan 

 

Problem:  Sjuksköterskor i väst har en positiv attityd gentemot KAM, men saknar 

kunskap, tillgång till utbildning och organisatorisk policy och riktlinjer. 

Det är oklart om sjuksköterskor i Asien delar samma situation. Det är 

viktigt att sjuksköterskor förstår hur dessa terapier fungerar och den 

eventuella interaktionen med skolmedicinen. Det finns lite information 

angående taiwanesiska sjuksköterskors attityder och kunskap av KAM. 

Sjusköterskor är den största vårdpersonal gruppen som har närmast 

kontakt med patienterna, därför är det av betydelse att studera 

sjuksköterskors uppfattning om KAM, då användandet och intresset av 

KAM har ökat bland patienter.  

 



 31 

Syfte:  Att undersöka attityder gentemot KAM hos legitimerade sjuksköterskor i 

Taiwan samt användningen av KAM i praktiken.  

 

Metod:  Kvantitativ metod användes i studien. Enkäter med 25 frågor delades ut 

till 265 sjuksköterskor varav 170 svarade. Tre huvudfrågor som formade 

undersökningen baserades på attityder hos taiwanesiska sjuksköterskor 

gentemot KAM, i vilken utsträckning KAM används inom yrket och vad 

som påverkar användningen. Data analyserades enligt SPSS.  

 

Resultat:  De flesta sjuksköterskor var positivt inställda inför KAM och de flesta 

använde terapier såsom massage. Inga hade formell utbildning och många 

ansåg att det var bristande policy dokument inom organisationen.   

 

Diskussion:  Studien visar att sjuksköterskorna inte hade mycket formell utbildning om 

KAM. De diskuterar vidare kring att det är viktigt att patienterna har gett 

sitt medgivande till KAM-användningen innan den utförs. Annars kan 

detta äventyra patientvården och skapa konflikter med regelverk.  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


