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Sammanfattning    

Cancer är en sjukdom som drabbar många. Den medicinska behandlingen är ofta 

invasiv och både sjukdomen och behandling kan lämna djupa spår. Fler och fler 

komplementära behandlingar blir tillgängliga och en öppenhet från sjukvård och 

patienter gentemot dessa behandlingar blir tydligare. Studier visar att sjuksköterskor 

upplever att komplementära behandlingar är användbara i sitt arbete med patienterna, 

speciellt taktil massage. Det finns dock lite forskning om patienters upplevelse av 

komplementära behandlingar, ett perspektiv som är viktigt för sjuksköterskan att få ta 

del av. Syftet är att belysa upplevelsen av komplementära behandlingsmetoder hos 

patienter med cancer. Uppsatsen är en litteraturstudie där artiklar med kvalitativ ansats 

har studerats. Fynden har granskats enligt CASP och analyserats med Evans modell för 

litteraturanalys. 

 

Tre huvudteman med tillhörande subteman har framträtt. En ny upplevelse av sin kropp, 

En möjlighet att skifta fokus och Från opersonlig sjukvård till holistisk omvårdnad. 

Resultatet visar att upplevelsen av komplementära behandlingar är mycket positiv. 

Patienterna känner sig väl omhändertagna och upplevde många fördelar, både psykiskt 

och fysiskt. Jämfört med konventionell sjukvård upplevde patienterna en mer holistisk 

vård inom de komplementära behandlingsmetoderna. I diskussionen lyfts vikten av 

delaktighet i vården, hur cancer kan förändra kroppsuppfattning vilket medför lidande 

och vikten av att bli hörd som patient. Omtanke gör skillnad och de komplementära 

behandlingarna är ett bra exempel på hur ett lidande kan lindras.  
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INLEDNING 

Anledningen till vårt val av ämne grundar sig i ett intresse av att hjälpa patienter med 

cancer att må bättre. Dessa patienter får många invasiva behandlingar som kan tära både 

kroppsligt och mentalt. Vi kan i vissa fall uppleva att komplementära behandlingar inte 

har några direkta biverkningar till skillnad från den medicinska behandling som dessa 

patienter erhåller. De komplementära behandlingarna fungerar som ett komplement till 

de konventionella medicinska behandlingarna och syftar inte till att ersätta dessa. På 

grund av detta ville vi belysa hur patienter med cancer upplever komplementär 

behandling för att kunna dra nytta av denna kunskap i vår framtida yrkesroll.  

 

BAKGRUND 

Cancer  

Cancer är en livshotande sjukdom som drabbar tiotusentals svenskar varje år. Cirka 200 

sjukdomar utgör begreppet cancer som i sin tur har flera undergrupper. Prostatacancer, 

änd- och tjocktarmscancer, lungcancer, hudcancer och bröstcancer är de vanligaste 

cancerformerna i Sverige (Cancerfonden, 2010). 

 

Kroppens celler blir med tiden gamla och dör, när detta sker kompenseras de genast 

med nya celler som kan utföra samma uppgifter som den döda cellen gjorde. 

Nybildning av celler sker kontinuerligt i hela kroppen under dygnets alla timmar utan 

avbrott genom celldelning. Det kan uppstå mutationer i de gener som styr celldelningen 

så att cellen börjar dela sig ohämmat och det blir allt fler sjuka celler – cancerceller - i 

vävnaden. Detta leder till en bildning av en klump cancerceller som kallas tumör. 

Eftersom delningen inte upphör fortsätter tumören att expandera tills den är så stor att 

den märks av på ett eller annat sätt. Cancer kan även utvecklas i blodet och det kallas då 

leukemi (Cancerfonden, 2010). 

 

Tumörerna kan delas in i två kategorier, elakartade tumörer (maligna) och godartade 

tumörer (benigna).  Den elakartade tumören visar ingen hänsyn för andra vävnader och 

kan lätt tränga in i dessa. Med tiden kommer tumören även i kontakt med lymf- och 

blodkärl. Här kan celler från tumören lossna och flyta med lymfan eller blodet genom 

kroppen. Dessa celler kan nu forma nya tumörer i andra vävnader. De nya tumörerna 

kallas dotterceller eller metastaser. Den godartade tumören saknar den maligna 

tumörens förmåga att växa genom vävnader, den kan inte heller sprida sig till kroppens 

andra organ genom blod och/eller lymfa. Den benigna tumören kan dock bli mycket 

stor. Det tar vanligtvis lång tid för en cancer att utvecklas och det kan därför ta tid innan 

några obehag uppstår och cancern upptäcks. Det kan ta över 20 år innan den första sjuka 

cellen utvecklats till en tumör som går att upptäcka (Cancerfonden, 2010). 

Smärta och Lidande 

En av kroppens viktigaste skyddsmekanismer är smärtsinnet. Det varnar kroppen om 

hotande skada. Utan detta skulle det bli mycket svårt att överleva på grund av 

oförmågan att upptäcka skada. Smärta är alltså en viktig del av människans överlevnad 

men långdragen och besvärlig smärta är emellertid en stor påfrestning för både kropp 

och sinne (Cancerfonden, 2010).  
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Werner och Leden (2010) talar om att smärta skapar ett emotionellt lidande. Smärtan 

beskrivs som en känslomässig upplevelse och innebär en rädsla för förlust av 

kroppsfunktioner och av egenvärdet vilket hotar välbefinnandet. Cancerdiagnosen med 

medföljande symtom kan innebära smärta och ett sjukdomslidande, detta lidande är 

enligt Wiklund (2003) knutet till sjukdomen och syftar på symtomen och den 

begränsning en person kan komma att uppleva som sjuk. Ett lidande kan även lyfta 

existentiella frågor hos en person som står inför sjukdom och hotande död (Wiklund, 

2003). 

 

För de flesta patienter med en cancerdiagnos är smärtan ofta långvarig och därtill även 

en ständig påminnelse om sjukdomen. I och med detta kan den utgöra en psykisk 

belastning hos dessa patienter. Upplevelsen av smärta är subjektiv men den beror även 

på vilka vävnader som är sargade av sjukdomen och dess behandling samt vart cancern 

är belägen hos patienten (Cancerfonden, 2010).  

 

En person kan dock uppleva välbefinnande trots sjukdom. Begreppet är unikt och utgår 

från en persons livsvärld och upplevelsen av välbefinnande är därmed subjektiv. Dennes 

livsvärld utgör den realitet människan lever i, hur han/hon uppfattar sig själv, sina 

medmänniskor, världen runt omkring samt allt som pågår i livet. Allt som sker erfars på 

olika sätt av olika individer och det är viktigt att komma ihåg att detta sker på ett unikt 

och synnerligen speciellt sätt hos varje enskild person (Wiklund, 2003). 

 

Det är utifrån livsvärlden vi människor närmar oss livet. Kroppen är det instrument 

genom vilken individen upplever världen, sig själv och andra. Den levda kroppen bär 

med sig minnen från det liv människan hittills har levat och det är viktigt att komma 

ihåg att patienten är experten på sin egen kropp, sjukdom, upplevelsen av sjukdom samt 

hälsa. Det är bara den enskilda människan som kan berätta hur han/hon upplever sin 

situation. Vid sjukdom kan upplevelsen av den subjektiva kroppen förändras. Den 

subjektiva kroppen förklarar hur individen ser på sig själv utifrån andra människor och 

den värld denne lever i. Detta innebär att människan påverkas av allt i dess omgivning. 

En patient som drabbats av cancer, genomgått behandlingar och/eller fått en förändrad 

livsvärld kommer därför att se på sig själv på ett nytt sätt (Wiklund, 2003).   

Grindteorin 

Känslolivet och nervbanorna för smärta är nära förenade och berör varandra i det 

centrala nervsystemet och därför kan smärta ge oro, sömnlöshet, depression och 

nedstämdhet hos patienter (Cancerfonden, 2010).  

 

Grindteorin förklarar varför smärta kan lindras genom stimuleringar av huden. 

Exempelvis som vid lätt beröring och genom att blåsa på en skada. Teorin menar att 

beröringsstimuli färdas snabbare än smärtimpulser längs kroppens nervbanor. En 

stimulering av beröringsfibrer färdas via myeliniserade a-beta-fibrer som når 

ryggmärgens bakhorn snabbare än smärta som vandrar längs de långsammare c-fibrerna 

(Haug, Bjålie, Sand & Sjaastad, 2007). 

 

En smärtsignal kan blockeras genom att speciella celler, så kallade grindceller, hämmar 

frisättningen av transmittorsubstanser i synapsen mellan perifera och centrala nervbanor 

i ryggmärgens bakhorn. Vid lätt beröring av huden stimuleras inte smärtfibrerna (C-
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fibrer och A-deltafibrer) men flertalet andra sensoriska nerver (A-Beta fibrer) påverkas, 

som har förbindelse med grindcellerna. När hög impulsfrekvens uppstår i dessa 

sensoriska nervfibrer stimuleras grindcellerna vilket leder till att signalöverföringen i 

smärtbanorna blockeras. Grinden stängs för smärtstimuli men är öppen för 

beröringsstimuli. A-beta fibrer hämmar således c-fibrernas signalöverföring i 

ryggmärgen och dämpar uppfattningen av smärta i centrala nervsystemet (Haug et al. 

2007).  

 

Vårdrelationen 

Ett vårdlidande kan uppstå under den sjukes vård och behandling. Denna form av 

lidande har sjusköterskan störst chans att lindra genom att reflektera över hur 

behandlingar upplevs av patienten och vad personalen kan göra för att underlätta vården 

Här har vårdrelationen en stor roll (Wiklund, 2003). Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg (2003), beskriver att vårdaren skall utgå från sin profession vad 

gäller att använda erfarenhet och kunskap i omvårdnaden och att vara absolut 

närvarande i det vårdande mötet. Vårdaren måste utgå från patientens livsvärld och ha 

patienten i fokus i varje vårdmöte för att få en så bra vård som möjligt och skapa en bra 

vårdrelation. Den vårdare som inte kan se till patientens livsvärld kommer inte att vårda 

i enlighet med vårdvetenskapen (Dahlberg et al. 2003). Det är viktigt att sjuksköterskan 

har en helhetssyn i sitt vårdande. Sjuksköterskan måste förstå att en sjukdom inte bara 

påverkar patienten kroppsligt utan att hela livsvärlden förändras (Wiklund, 2003). I 

begreppet vårdrelation talas även om empowerment vilket handlar om patientens egen 

förmåga till ett aktivt deltagande i sin vård. Empowerment skall ge patienten möjlighet 

att ta kontrollen över sitt liv, identifiera och lösa problem och på så sätt hitta de egna 

resurserna. Sjuksköterskans roll är här att hjälpa patienten att bemyndiga sin egen 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

Sjuksköterskeperspektivet 

En guide i sjuksköterskans arbete är de fyra etiska grundprinciperna; godhetsprincipen, 

icke-skadaprincipen, autonomiprincipen och rättviseprincipen (Stryhn, 2007). 

Godhetsprincipen talar om den etiska skyldigheten att göra gott och stöds av 

Caritasmotivet vilket handlar om den värdegrund sjuksköterskan vilar på; att känna 

ansvar för sin medmänniska och vilja henna väl (Wiklund, 2003). Icke-skadaprincipen 

talar om att inte vålla någon skada, detta syftar till både fysisk och psykisk skada. 

Rättviseprincipen talar om skyldigheten att göra lika, att dela rättvist. Sjuksköterskan 

ska dela resurserna lika mellan alla patienter och de ska alla få lika god vård oavsett 

samhällsklass och kulturella skillnader. Människans rätt till självbestämmande 

behandlas i autonomiprincipen. Detta innebär att varje individ som anses förmögen att 

fatta viktiga beslut, är beslutskompetent, och medveten om vad beslutet innebär ska få 

bestämma över sin vård. Det finns dock vissa som anser att denna princip inte är 

tillräcklig utan borde kompletteras med respekt för värdighet, respekt för integritet samt 

respekten för sårbarhet (Stryhn, 2007).  

Komplementär behandling  

I USA finns National Center for Complementary and Alternative Medicine, NCCAM, 

vilket är knutet till National Institutes of Health (National Center for Complementary 

and Alternative Medicine, 2011). 
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NCCAM menar att komplementär terapi innebär att den används tillsammans med 

konventionella metoder. Alternativ terapi är en komplementär behandlingsform ´som 

definieras som en ersättning för konventionell behandling. NCCAM delar in de 

komplementära och alternativa terapierna under olika kategorier. Under kategorin 

Naturliga Produkter återfinns olika dieter, örtmedicin, vitaminer och mineraler. Kropp 

och Själ innebär meditation, akupunktur, guided imagery och progressiv avspänning. 

Manipulering av Kroppen avser massage och kiropraktik. En sista kategori innehåller 

diverse typer av komplementär och alternativ terapi såsom pilates, healing, 

magnetterapi, ljusterapi och qi-gong. Komplementär och alternativ medicin förkortas 

CAM; Complementary and Alternative Medicine (National Center for Complementary 

and Alternative Medicine, 2011). 

En av de vanligare komplementära behandlingarna är massage. Det finns flera typer av 

massage. Den klassiska massagen, som internationellt går under benämningen Svensk 

Massage, har för avseende att ge avslappning och stimulera cirkulationen i de muskler 

och hud som bearbetas (Wigforss Percy, 2006).  

 

Under begreppet mjuk massage ryms taktil massage och aromaterapimassage. Taktil 

massage utförs som en mjuk beröring där massören stryker med sina händer över huden, 

vid aromaterapimassage kombineras massage och essentiella aromatiska oljor. Vid 

denna typ av massage är det oljornas egenskaper som är centrala och massagen används 

enbart för att administrera oljorna (Wigforss Percy, 2006).  

 

Under kategorin Kropp och Själ finns behandlingsformen progressiv avspänning, vilket 

enligt National Encyklopedin (2011) innebär en typ av schematisk 

muskuläravslappningsteknik. En muskelgrupp i taget spänns först maximalt för att 

sedan slappna av. Kwekkeboom, Hau, Wanta och Bumpus (2008) menar att smärta kan 

intensifieras av kroppslig spänning. Denna avslappningsövning kan lindra smärta 

genom att minska muskelspänning. Guidad visualisering (Guided Imagery) används för 

att skapa en distraktion från smärta genom att utövaren med hjälp av sin fantasi skapar 

mentala bilder. Patienten guidas genom övningen för att underlätta och stödja. 

(Kwekkeboom, Hau et al. 2008). 

Vårdpersonalens syn på komplementära behandlingar 

I en studie utförd i Storbritannien som undersökt sjuksköterskestudenters uppfattning 

om komplementära behandlingar inom cancervård ansåg större delen av informanterna 

att det var värt att erbjuda cancersjuka dessa behandlingar. De tillfrågade studenterna 

hade tidigare erfarenheter från cancersjukvård och palliativ vård och hade kommit i 

kontakt med komplementära behandlingar innan och under sin utbildning. Majoriteten 

av studenterna svarade också att dessa behandlingar bör erbjudas i den vardagliga 

vården av cancersjuka. Dock förehöll sig studenterna osäkra till frågan om de ansåg att 

de komplementära behandlingarna stred mot den konventionella medicinen. 

Författarnas slutsats var att sjuksköterskestudenter behövde mer information om dessa 

behandlingar i sin utbildning för att kunna erbjuda detta alternativ till patienter 

(Laurenson, MacDonald, McCready & Stimpson, 2006). 

Vårdpersonal som har använt taktil massage på en palliativ avdelning har i en studie av 

Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson och Langius (2003) uppgett att den varit 
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en bra hjälp för att etablera kontakt med patienten. Behandlingen hjälpte vid tillfällen 

där patienter varit svåra att nå. Personalen angav ett större lugn och tillfredställelse i sitt 

arbete och sade att ”man upplever att man kan ge något ytterligare där man tidigare bara 

tittat på” (Alexandersson et al., 2003, s. 29). I studien uttrycker sig personalen 

övervägande positiv, dock angavs att inte ha tid som något negativt. Den taktila 

massagen lades till utöver de övriga omvårdnadsarbetet vilket upplevdes stressigt när 

bemanningen var låg. Det kändes inte heller bra de gånger när personalen lovat en 

patient massage och sedan inte hann genomföra den (Alexandersson et al. 2003). Dessa 

resultat stöds av Kwekkeboom, Bumpus, Wanta och Serlin (2008) som även de 

undersökt sjuksköterskors inställning till komplementära behandlingar på en 

onkologavdelning. Här svarade informanterna att de ansåg att musik, 

avslappningsövningar, bildspråksterapi och distraktion var värda att genomföra 

eftersom de inte orsakade skada även om de inte alltid kunde ge smärtlindring. 

Sjuksköterskorna ansåg att bevis stödde användandet av dessa behandlingar men att inte 

ha tid var det som kunde inverka negativt. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjukdomen cancer drabbar många svenska varje år. En människa med diagnosen cancer 

lider ofta av flera symtom, både från sjukdomen och medicinska behandlingar. Flera 

olika komplementära behandlingar såsom olika typer av massage, aromaterapi och 

avslappningsövningar kan användas för att lindra dessa symtom. Mjuk massage och 

beröring är något som används bland annat inom palliativ vård och forskning visar att 

vårdpersonal är positivt inställd till denna typ av behandling. Sjuksköterskan möter 

nästan dagligen patienter som upplever ett lidande och vid de tillfällen när den 

medicinska behandlingen inte kan lindra detta lidande behövs alternativ. Det finns dock 

lite forskning kring patienternas upplevelse ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Detta 

arbete ämnar lyfta patienters upplevelser av komplementära behandlingar vid en 

cancerdiagnos för att öka sjuksköterskans förståelse, något som är viktigt i mötet med 

patienter. 

 

SYFTE 

Syfte är att belysa upplevelsen av komplementära behandlingsmetoder hos patienter 

med cancer. 

 

METOD 

Litteratursökning 

Databaserna Cinahl och PubMed har använts för litteratursökning för tidsperioden 

110222-110330. De primära söktermerna som användes var: Cancer och 

Complementary Medicin eftersom vi ville titta på upplevelse av komplementära 

behandlingar hos patienter med cancer. Utifrån dessa har sökorden utvecklats för att 

fokusera kring cancer, komplementär behandling med en inriktning mot kvalitativa 

studier. MeSH-termer har undersökts men inte lett till nya sökord, istället har keywords 

i de funna artiklarna varit till hjälp i den fortsatta sökningen. Sökningen gjordes i två 
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omgångar då materialet från första sökningen visade sig vara allt för tunt. Andra gången 

utvidgades sökningen med vidare sökbegrepp, nya kombinationer av de redan använda 

sökorden skapades till exempel genom att bryta upp söktermen Complementary and 

alternative medicine till mindre beståndsdelar. Vi varierade sökorden medicine och 

therapies vilket gav olika resultat.  

 

De slutliga sökorden blev: Cancer, Pain, Cancer Patient, Massage, Complementary and 

alternative therapies, CAM, Complementary medicine, Interviews, Qualitative Studies, 

Quality of Life, Palliative Care, Experience. Av dessa skapades ett flertal kombinationer 

som redovisas i bilaga 1 utan inbördes sökordning. I de första sex funna artiklarna samt 

i fyra kvantitativa artiklar som belyser vårt ämne och i en avhandling inom ämnet har 

även referenslistor genomsökts. Utvidgade sökningar på författarnamn har gjorts i 

databaserna. Detta gav dock bara redan funna artiklar. Författare samt en del av 

artiklarna som valts har återfunnits i flertalet referenslistor i annan forskning vilket gett 

tyngd åt artikelurvalet. Sammanlagt hittades 385 artiklar, av dessa artiklar lästes 41 

abstract som vid första anblicken belyste vårt syfte. Av dessa stämde 16 artiklar överens 

med vårt syfte, dessa kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallen CASP 

(2006), av dessa var fyra artiklar inte vetenskapliga. Slutligen valdes och analyserades 

12 artiklar, som svarade mot vårt syfte. De var samtliga vetenskapliga och uppfyllde 

våra inklusionskriterier. Artiklarna analyserades enligt Evans (2003)  systematiska 

litteraturanalys. De 12 artiklarna är presenterade i bilaga 2. Sex av artiklarna beskriver 

resultat baserade på upplevelsen av specifika komplementära behandlingar och de 

resterande sex artiklarna beskriver upplevelsen av komplementära behandlingar utan att 

specificera vilken behandling som använts av informanterna. 

Inklusionskriterier 

 Kvalitativa artiklar  

 Primärstudier 

 Artiklar mellan tidsperioden 1995 – 2011 

 Informanter skall vara över 18 år 

 Informanterna skall vara patienter med cancer 

 Informanter som genomgår/har genomgått en komplementär behandling 

 Studierna skall vara utförda i USA, Europa eller Australien 

Exklusionskriterier 

 Kvantitativa artiklar 

 Reviews 

 Studier presenterade före 1995 

 Informanter utan cancerdiagnos 

 Informanter som ej genomgått komplementär behandling 

Litteraturanalys 

I analysen av de utvalda artiklarna utgick vi från Evans (2003) analysmodell. Enligt 

Evans (2003) modell ska artiklarna läsas igenom flera gånger, likheter och skillnader 

skall finnas och huvudteman med subteman ska bildas. Artiklarna granskades för att 

kontrollera att innehållet stämde överens med våra inklusionskriterier. De artiklar som 

valts ut lästes igenom för att få en överblick över materialet och dess innehåll. En första 
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iakttagelse antecknades i marginalen vid berört stycke. Under vidare genomläsningar 

uppmärksammades likheter och skillnader, dessa färgkodades och antecknades i 

tabellform i ett separat block. Därefter kategoriserades huvudfynd efter de största 

likheter vi funnit och tre huvudteman formades. Efter dessa genomläsningar 

diskuterades fynden och ett utkast av resultatet formades. Därefter lästes artiklarna om 

igen för att fördjupa tolkningen av resultatet, nu framträdde en ny och djupare förståelse 

vilket formade om våra huvudteman och vi fann även subteman till dessa. En ny 

upplevelse av sin kropp; En starkare kropp och Att acceptera sin kropp. En möjlighet 

att skifta fokus; Att lämna sjukdomen för en stund och Njutning och möjlighet till 

avkoppling. Från opersonlig sjukvård till holistisk omvårdnad; Att bli sedd och Att ta 

kontroll. 

 

RESULTAT 

En ny upplevelse av sin kropp 

Det är tydligt att cancersjukdom och dess medicinska behandling medför många fysiska 

förändringar för de drabbade informanterna, förändringar som både syns och känns. 

Efter genomgången CAM-terapi uppges en förnyad syn och upplevelse av sin kropp 

(Billhult & Dahlberg 2001; Billhult, Stener-Victorin & Bergbom 2007; Bredin 1999; 

Correa-Velez, Clavarino & Eastwood 2005; Cronfalk, Strang, Ternestedt & 

Friedrichsen 2009; Dunwoody, Smyth & Davidson 2002; Evans, Shaw, Sharp, 

Thompson, Falk, Turton et al. 2007; Eliott, Kealey & Olver 2008; Humpel & Jones 

2006).  

En starkare kropp 

Studier av Billhult och Dahlberg (2001) och Cronfalk et al. (2009) visar att informanter 

upplever stor kroppslig förändring och kroppslig utmattning i samband med behandling 

för cancer. Informanterna påtalar en svaghet efter en lång tids sjukdom och tunga 

medicinska behandlingar, deras kroppar lyder dem inte längre. De olika komplementära 

behandlingar som informanter genomgått gav dem en upplevelse av att återfå en fysisk 

styrka och en känsla av att återfå kontrollen över sin kropp och åter bli medveten om 

dess möjligheter. 

I don’t know how to express myself... but I feel like I have gotten some 

strength and balance (Billhult och Dahlberg 2001, s. 182). 

 

I Evans et al. (2007) studie påtalas en direkt förbättring av till exempel tidigare svår 

huvudvärk efter genomgången komplementär behandling. I Eliotts et al. (2008) studie 

talar en informant om hur det hjälper hennes matsmältning och i Humpel och Jones 

(2006) talar en man om att det prostataspecifika antigenet (PSA) sjönk efter behandling. 

Correa-Velez et al. (2005) och Humpel och Jones (2006) beskriver att informanterna 

använt sig av naturprodukter för att stärka kroppen och öka immunförsvaret efter en 

svår medicinsk behandling, såsom cellgiftsbehandling, som lämnat dem kraftlösa. 

Uppfattningen att de komplementära behandlingarna stärker kroppen återkommer i 

studien av Evans et al. (2007) där informanterna rapporterar en ökad energi och 

minskad utmattning efter genomgången behandling.  
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I think I’m more lively I’m a bit more fit, pretty alert aren’t I, I think it 

[diet] helps... (Evans et al. 2007, s. 521). 

…all these things are really supporting you through the main treatment 

(Humpel och Jones, 2006, s. 365). 

Att acceptera sin kropp 

I sex studier (Beck et al. 2009, Billhult & Dahlberg 2001, Billhult et al. 2007, Bredin 

1999, Cronfalk et al. 2008, Dunwoody et al. 2002) fick deltagarna olika typer av 

massage, bland annat aromaterapimassage och beröringsmassage. I tre av dessa studier 

(Billhult et al. 2007, Bredin 1999, Dunwoody et al. 2002) uttryckte informanterna att de 

innan behandlingen uppfattade sig som fula och motbjudande på grund av operationer 

som lämnat ärr, håravfall vid cellgiftsterapi samt andra kroppsliga förändringar 

orsakade av sjukdom och medicinsk behandling. I Bredin (1999) uttalades denna 

upplevelse oerhört starkt. Dessa informanter hade genomgått mastektomi, borttagning 

av det ena eller båda brösten, och hade svårt att se på sig själva och tyckte inte om vad 

de såg i spegeln. De upplevde att det var obehagligt att röra vid sin kropp och en 

informant uttrycker en känsla av panik över att hennes partner skulle se henne naken 

eller röra vid henne. Informanterna pratar också om svårigheter med intima relationer. 

De informanter som inte hade partner tyckte det var svårt att tänka sig att gå in i en ny 

intim relation och för dem som hade partner uttrycktes en stor svårighet att åter släppa 

in sin partner för en intim fysisk relation.  För dessa personer blev beröring genom 

massage ett mycket positivt inslag. Den gjorde det möjligt för patienterna att bearbeta 

och åter igen kunna ta på sina kroppar utan att känna att de var motbjudande, de kunde 

även se sig själva i spegeln och acceptera det nya utseendet. En informant uppger även 

att hon återupptog en intim relation med sin partner. I Billhult et al. (2007), Bredin 

(1999), Dunwoody et al. (2002) hjälptes informanterna när någon brydde sig tillräckligt 

för att vidröra deras kroppar. De kände sig bekräftade, kunde bättre acceptera sitt 

förändrade utseende och de fick en ny syn på sina kroppar. Informanter som genomgått 

mastektomi hade tidigare känt sig stympade, att de inte längre var sig själva, nu 

upplevde de åter sin kropp som hel.  

…I think I felt my body was a bit repulsive and therefore people would not 

want to touch me and I think the massage helped me… (Bredin, 1999, s 

1118). 

En möjlighet att skifta fokus 

Forskningsresultat talar för att informanterna upplever sig kunna bortse från sin 

sjukdom under olika terapier något som upplevs som befriande (Beck, Runeson & 

Blomqvist 2009; Billhult och Dahlberg 2001; Bredin 1999; Cronfalk et al. 2009; 

Dunwoody et al. 2002; Eliott et al. 2008; Evans et a. 2007; Kwekkeboom et al. 2008). 

Att lämna sjukdomen för en stund 

Ett återkommande ämne i studierna av Beck et al. (2009), Bredin (1999), Cronfalk et al. 

(2009), Dunwoody et al. (2002) var hur de komplementära behandlingarna, massage 

och aromaterapimassage, utgjorde en tillflyktsort, den gav informanterna möjligheten 

att tänka på annat för en stund. De kunde drömma sig bort till en fridfull plats, en plats 

som beskrevs som ett paradis. Massagen skapade en lugn atmosfär som avlägsnar tankar 
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och oro över sjukdom och död. Informanter i Dunwoody et al. (2002) uppgav även att 

de hos terapeuten kunde bortse från sin sjukdom, under massagen samtalade de ibland 

om vardagliga problem istället för cancern. I studier av Beck et al. (2009), Billhult och 

Dahlberg (2001), Bredin (1999), Cronfalk et al. (2009), Dunwoody et al. (2002) talas 

det också om att de under sina behandlingar bara njöt och att de därmed kunde glömma 

sjukdomen för en stund.  

 

…You know it sort of sends you of into another world almost its superb, I 

never would have imagined it would have that sort of effect… (Bredin, 

1999, s. 1117). 

 

I studierna av Beck et al. (2009), Billhult et al. 2007 och Cronfalk et al. (2009) 

framkommer att informanterna under massagen inte besvärades av fysiska symtom, som 

illamående och smärta på grund av att tankarna istället fylldes av positiva känslor, de 

fysiska problemen de upplevde i sin vardag tonade bort. I Kwekkeboom, et al. (2008) 

beskriver deltagarna hur progressiv avslappning och guidat bildspråk skapade en 

distraktion. Under övningen var de så fokuserade att medvetenheten av smärtan 

avlägsnades.  

 

…draws your attention away from the pain in the body, just sort of getting 

it out of your immediate environment (Kwekkeboom, et al. 2008, s. 191).     

 

…it disappeared when she started the massage… it [the sick feeling] sort 

of fades away during the massage (Billhult et al. 2007, s. 91). 

Njutning och möjligheten till avkoppling 

I studier av Billhult och Dahlberg (2001), Billhult et al. (2007), Beck et al. (2009), 

Bredin (1999), Cronfalk et al. (2009) och Dunwoody et al. (2002) har informanter fått 

massage som en komplementär behandling. Det beskrivs hur massagen uppskattas 

därför att deltagarna kände sig speciella, att få någons fulla uppmärksamhet skapade en 

upplevelse av lyx. En informant i Cronfalk et al. (2009) uttrycker att hon mår som en 

prinsessa när någon tagit sig tid och visat omsorg. Att behandlingen skapar känslor av 

omtanke beskrivs även av informanterna i Billhult och Dahlberg (2001) och Dunwoody, 

et al. (2002), att bli omhändertagande upplevs avslappnande och positivt. Det var 

dessutom något som hjälpte informanterna att på ett mer positivt sätt hantera sin 

sjukdom (Evans et al. 2007).  

 

I feel like I am of some worth, that someone cares for me. It feels good 

because... I feel important somehow… (Billhult och Dahlberg, 2001, s. 

182). 

 

I en studie av Eliott et al. (2008) framkommer det att en informant påbörjade sin 

komplementära behandling som en desperat önskan om bot men att denne fortsatte med 

den för att få njuta lite under en svår stund. Det framkommer i Billhult och Dahlberg 

(2001), Billhult et al. (2007), Beck et al. (2009), Bredin (1999), Cronfalk et al. (2009) 

och Dunwoody et al. (2002) och Eliott et al. (2008) att sjukdomen inte längre upplevs 

lika påtaglig och närvarande. Istället ligger fokus på att bli omhändertagen och att få 

visad omtanke, att få uppleva lyx och att få njuta. I Eliott et al. (2008) och Evans et al. 
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(2007) talade informanter om frid i sinnet efter genomgången behandling och att de 

kunnat se ljusare på livet. 

  

It’s lovely, it’s really lovely, someone working with your body, it’s just 

sheer pleasure (Dunwoody et al. 2002, s 501). 

 

Från opersonlig sjukvård till holistisk omvårdnad 

I flera studier (Beck et al. 2009; Billhult & Dahlberg 2001; Bredin 1999; Broom & 

Tovey 2008; Dunwoody et al. 2002) talas det om en sjukvård som av informanterna får 

underkänt vad det gäller bemötande, respekt, delaktighet och tid för samtal. Enligt 

informanter i Evans et al. (2007) och Humpel och Jones (2006) hade CAM ett mer "hela 

individen" fokus, det vill säga holistiskt fokus.  

Att bli sedd 

Enligt Billhult och Dahlberg (2001), Beck, et al. (2009), Dunwoody, et al. (2002) och 

Evans et al. (2007) lyfter flertalet deltagare att det inom sjukvården känner sig 

kategoriserade som ”cancerpatienter”, de medicinska behandlingarna som de genomför 

utgår från diagnosen cancer och inte dem som individer. Det talas även i Evans et al. 

(2007) och Broom och Tovey (2008) om läkare som inte orkar bry sig om dem som 

personer under möten och vid deras medicinska behandling, de upplever frustration över 

att inte bli hörda och sedda som individer inom sjukvården. 

 

… I feel the whole [medical] system is so impersonal – there is no 

recognition of feelings – feel like we might as well be robots – seen as 

machines we put drugs in to – no acknowledgement of the power of the 

mind... Healing is getting me through (Broom och Tovey, 2008, s. 1657).  

 

 Detta står enligt informanter i Evans et al. (2007) och Dunwoody et al. (2002) i stor 

kontrast till deras sessioner med en CAM-terapeut, här var de inte längre 

”cancerpatienter”, behandlingen utgick alltid från deras önskemål, vilket var oerhört 

positivt. Enligt informanterna i Billhult och Dahlberg (2001) och Dunwoody et al. 

(2002) upplevde de att sjukvårdspersonalen ofta var mycket upptagna och de vågade 

inte ställa sina frågor eller be om hjälp. I denna studie blir informanterna erbjudna 

massage under sin sjukhusvistelse. Att bli erbjuden en trevlig behandling istället för att 

behöva be om den kändes bra eftersom de inte behövde störa och ödsla personalens 

värdefulla tid.  

 

…it feels good that I can ask for it… Without feeling that I am imposing… 

 (Billhult och Dahlberg 2001, s. 183).  

 

She’ll [the aromatherapist] ask you – do you want to be relaxed today or 

have you any ailments? (Dunwoody et al. 2002, s. 501).   

 

I Beck et al. (2009), Bredin (1999), Broom och Tovey (2008), Dunwoody et al. (2002), 

Evans et al. (2007), framkommer det tydligt att informanterna tycker att det var skönt att 

få tillfälle att prata med terapeuten under sin behandling, något som den allmänna 

sjukvården inte kunde erbjuda på samma sätt. Att någon lyssnade gav informanterna 
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möjlighet att uttrycka sina känslor samt bearbeta upplevelser och sorg. I Evans et al. 

(2007) framgår det att CAM-terapeuterna kunde hjälpa informanter att hantera chocken 

över att diagnostiseras med cancer. Det framkommer i Billhult och Dahlberg (2001) och 

Bredin (1999) att informanterna tyckte att det var befriande att få ventilera med en 

person utanför familjen eftersom man inte vill lägga någon börda på 

familjemedlemmarna eller för att de inte hade familjemedlemmar att kunna tala med. 

Även i Broom och Tovey (2008) uppges det att en av informanterna upplevde det svårt 

att tala med sin familj. CAM-terapeuterna utgjorde ett stort stöd och kunde lugna 

hennes existentiella oro.   

Yes, it´s supportive, with my disease. As for the rest of the nursing staff it´s 

mostly about medicines and such…and with the masseur it´s a different 

kind of support…I think she can look at me in a special kind of way (Beck 

et al. 2009, s. 543).  

Att ta kontroll 

Fynd i fem studier (Broom & Tovey 2008, Correa-Velez et al. 2005, Evans et al. 2007, 

Eliott et al. 2008, Humpel & Jones 2006) talar för att den komplementära behandlingen 

dämpar en oro över att vara utelämnad åt cancern. En övergripande känsla hos 

informanterna är att de vid en cancerdiagnos förlorar kontrollen över sitt framtida liv. 

Denna känsla av kontroll kan återupprättas när de får möjlighet att välja egna sätt att 

behandla sin sjukdom, att få välja en behandling efter sin egen övertygelse. En ovilja att 

ge upp framträdde tydligt. Ett hopp om att den komplementära behandlingen skulle 

kunna sakta ner cancertillväxten och möjligen förlänga livet uttalas hos informanterna i 

studier gjorda av Evans et al. (2007) och Correa-Velez (2005). Till exempel genom att 

rena sin kropp med naturliga produkter (Correa-Velez et al. 2005). Informanterna 

upplevde det som oerhört positivt när de fick möjligheten att aktivt delta i sin 

behandling genom de komplementära terapierna. De har blivit inkluderade i sin vård 

från vilken de tidigare upplevt sig vara utestängda från (Broom & Tovey 2008, Correa-

Velez et al. 2005, Evans et al. 2007, Eliott et al. 2008, Humpel & Jones 2006). Detta 

kan kopplas till en studie av Kwekkeboom, et al. (2008) där det framkommer att 

deltagarna tror att övningarna hjälper dem till stor del på grund av att de själva var 

aktivt inblandade i behandlingen. 

 

”I just wanted more, I thought there´s got to be more to this than just 

medical treatment… all I can say at the moment is that I am giving my 

best to try and do something” (Evans et al. 2007, s. 520).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med en kvalitativ ansats valdes eftersom denna typ av forskning 

inriktar sig mot upplevelser och kunde därför besvara vårt syfte (Friberg, 2006). Vår 

sökprocess krävde mycket tid och arbete eftersom det i nuläget finns få kvalitativa 

artiklar i ämnet. Den forskning vi fann var övervägande kvantitativ. Att det finns så få 

kvalitativa artiklar i ämnet kan ses som en svaghet för vår uppsats. Dock anser vi, på 

grund av den lilla forskning som är gjord, att det finns ett behov av att lyfta fram ämnet 
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med en kvalitativ synvinkel. Vi anser inte att valet av databaser har någon större 

inverkan på resultatet.  

Inklusionskriterier diskuterades fram allt eftersom då vi hade vissa problem att hitta 

artiklar i ämnet. Från början valde vi artiklar mellan tidsperioden 2000-2011, dock fann 

vi en intressant artikel som publicerats 1999 och bestämde oss då för att sänka kriteriet 

till perioden 1995-2011.  

 

Vi fann till största delen artiklar från Europa, USA och Australien men vi hittade även 

studier som utförts i Asien. De senare valdes dock bort på grund av stora kulturella 

skillnader som tydligt syntes i deras resultat. I dessa länder är de komplementära 

metoderna mer vedertagna än i den västerländska kulturen. Upplevelser hos dessa 

informanter var på grund av detta av en annan karaktär. 

 

Fyra av artiklarna handlar om massage (Beck et al. 2009, Billhult & Dahlberg 2001, 

Billhult et al. 2007, Bredin 1999, Cronfalk et al. 2009), en handlar om aromaterapi 

(Dunwoody et al. 2002) och en om progressiv avspänning och guided imagery 

(Kwekkeboom et al. 2008). De resterande sex specificerar inte vilka komplementära 

behandlingsmetoder som informanterna talar om (Broom & Tovey 2008, Correa-Velez 

et al. 2005, Eliott et al. 2008, Evans et al. 2007 och Humpel & Jones 2006). Eftersom vi 

inte har riktat in oss på någon enskild typ av komplementär behandling ansåg vi att det 

inte hade någon betydelse att sex av artiklarna inte skriver ut vilka komplementära 

behandlingar som informanterna har genomgått.   

 

Vi valde att ha med studien genomförd av Bredin (1999) även om bara en del av denna 

artikel handlade om vårt ämne; upplevelsen av massage hos kvinnor som genomgått 

mastektomi. Detta på grund av svårigheten med att finna material och att de teman som 

dök upp hos Bredin var viktiga för vår litteraturstudie eftersom de svarade mot vårt 

syfte. Frågeställningarna i artiklarna av Correa-Velez et al. (2005), Eliott et al. (2008), 

Evans et al. (2007) och Humpel och Jones (2006) inriktas inte uteslutande mot vår 

frågeställning. Men med vårt syfte i fokus har vi granskat dessa artiklar och sett att 

deras resultat ändå tydligt besvarar vårt syfte. Vi anser att ämnet är relativt nytt inom 

den kvalitativa forskningen av den orsaken att 11 av våra 12 artiklar är skrivna under 

2000-talet.   

 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat förvånades oss till viss del då vi trodde att fler informanter i de studier vi 

läst skulle ta upp fysiska fördelar med CAM-terapier, främst smärtlindrande egenskaper. 

Istället insåg vi under arbetets gång att CAM-användare till stor del upplever ett ökat 

välbefinnande. De värdesätter denna psykiska förändring och vi anser att det är av stort 

intresse att inte alltid tala om fysiska förbättringar vad gäller olika behandlar. 

Vårt resultat visar att cancer bär med sig många förändringar för den drabbade. Det är 

tydligt att livsvärldens förändras, efter diagnosen och dess behandlingar upplever 

patienterna en ny och annorlunda kropp. Upplevelsen av kroppen är inte längre den 

samma och det kan vara svårt att acceptera. Både sjukdomen i sig och flertalet invasiva 

behandlingar kan lämna ärr både fysiskt och psykiskt. Vårt resultat visar att patienter 

kan ha svårt för intimitet med sin partner på grund av de yttre kroppsliga förändringarna 
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och den nya bilden av sig själv. I dessa fall hjälpte det att få massage. Det visar att 

beröring är viktigt för en sund kroppsuppfattning. Det motverkar känslorna av att ingen 

vill ta i en (Beck et al. 2009; Billhult & Dahlberg 2001; Billhult et al. 2007; Bredin 

1999; Cronfalk et al. 2009; Dunwoody et al. 2002). En studie av Axelsson och Määttä 

(2007) där informanter med sjukdomen anorexia nervosa får taktil massage under flera 

sessioner, styrker att taktil massage förändrar kroppsuppfattningen i en positiv riktning. 

Deltagarna i denna studie kände sig längre, smalare och upplevde sig inte längre lika 

fula som innan massagen. De var heller inte lika rädda för vad massören och vad andra 

skulle tycka om deras kroppar. För att få en bättre förståelse för det som informanterna 

beskrivit valde vi att besöka en massageterapeut för att få uppleva beröringsmassage. Vi 

kan hålla med i känslorna av en förändrad kroppsuppfattning, upplevelsen av en längre 

och slankare kropp samt att en känsla av välbehag spred sig. Vi upplevde en påtaglig 

sammansvetsning av kropp och sinne.    

 

Vårt resultat talar för att patienterna står inför en livshotande sjukdom och känner sig 

utelämnade till sin läkare och till sjukvården. De har en stark vilja att göra något själva 

och att själva kunna delta i sin behandling kan återupprätta en del av kontrollen i livet 

som försvunnit i samband med sjukdom (Broom & Tovey 2008, Correa-Velez et al. 

2005, Evans et al. 2007, Eliott et al. 2008, Humpel & Jones 2006). Vi uppfattar att 

många anser att det är viktigt att göra allt i sin makt och inte bara lämna över ansvaret 

till sjukvården. I en studie av Lu, Tsay och Sung (2010) talar informanterna till stor del 

om att återfå kontroll, att inte vilja ge upp och om en plikt gentemot familjen. De anser 

att de är skyldiga sin familj att göra allt för att upprätthålla hälsa och kunna vara 

delaktig i familjelivet. Denna plikt mot familjen tas även upp av informanter i Eliott et 

al. (2008). I sjukvården har man lite personlig kontroll vad det gäller involvering i sin 

behandling, få val erbjuds. Vi tror att det ger mening och stabilitet i en kaotisk tillvaro 

när de aktivt får ta del i sin behandling. I kontrast till den konventionella sjukvården 

uppmuntras patienterna i den komplementära behandlingen att aktivt delta och göra 

egna val. Behandlingen blir på så sätt personligt utformad, vilket enligt informanterna i 

Cartwright (2007) upplevs som mycket positivt. De negativa aspekter som framkommer 

handlar främst om att de komplementära behandlingarna som används är dyra och ofta 

kräver en del planering (Cartwright 2007, Lu et al. 2010). Detta kan återkopplas till 

studien av Eliott et al. (2008) och i Humpel och Jones (2006) där även dessa 

informanter tar upp höga kostnader som en negativ aspekt av dessa behandlingar. Vi 

kan tänka oss att patienter inte alltid orkar genomföra sina komplementära behandlingar 

på grund av att en cancersjukdom vid tillfällen kan göra en person mycket trött och 

kraftlös. När det även läggs till en hög kostnad kan det vara tungt för patienten att 

engagera sig.    

 

Det faktum att det kan vara svårt att få tid till en specialist inom hälso- och sjukvården 

är nog alla som någon gång sökt specialistvård överens om. Vården har på många plan 

gjort stora framsteg men det finns fortfarande brister i kommunikation och 

patientkontakt, vilket flera patienter enligt vårt resultat upplever (Billhult & Dahlberg 

2001; Beck, et al. 2009; Broom & Tovey 2008; Dunwoody, et al. 2002; Evans et al. 

2007). Dessa brister bekräftas även av informanter i studien av Cartwright (2007). 

Tidsbristen som nästan ständigt regerar över läkarkåren medför att patienterna upplever 

att de inte hinns med, att de inte finns tid för dem att ställa frågor och få konsultation. 

Vi har sett i olika studier att CAM-terapeuter har fått en stor roll för dessa patienter 
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(Beck et al. 2009, Bredin 1999, Broom och Tovey 2008, Dunwoody et al. 2002, Eliott et 

al. 2008, Evans et al. 2007). De har gett dem möjlighet att ventilera sina tankar och 

funderingar kring det mesta i livet. Diagnosen cancer kan medföra många frågor, bland 

annat: ”varför händer detta mig?”, ”hur blir framtiden?”, ”hur länge kommer jag att 

överleva?” och ”hur döden kommer att bli?”. Dessa existentiella frågor finns det inte 

alltid tid för under ett kort läkarbesök men det är något som är oerhört viktigt för 

patienten att få diskutera. Vi ser i vårt resultat att CAM-terapeuten tillfredställer det 

behovet hos patienten. Terapeuten utgör för många en trygghet. Trots att det inte ligger 

inom CAM-terapeutens arbetsområde att verka som kurator anser vi att de hamnar i 

denna roll på grund av att de ofta får en nära kontakt med patienten. Sessioner med en 

akupunktör, massör, aromaterpeut pågår ofta under en längre stund och vid upprepande 

tillfällen, vilket öppnar för en djupare kontakt.  

 

SLUTSATS 

Det är svårt att avgöra om komplementär behandling har någon direkt klinisk effekt på 

fysiska symtom så som illamående, huvudvärk och smärta. Det vi dock kan se är att 

behandlingarna kan hjälpa patienten att koppla bort tankarna på dessa symptom och på 

så vis inte besväras av dem i lika stor utsträckning. Det framkommer att komplementär 

behandling har inverkan på patientens välbefinnande och att en stunds omhändertagande 

kan göra skillnad i patientens vardag. Behandlingen blir ett positivt inslag och ger 

patienten något att se fram emot, något som skänker välbehag.  

En av sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter är att lindra lidande och vi har fått den 

uppfattningen att det finns ett stort lidande att lindra hos denna patientkategori. Det 

finns oro och ångest hos dessa patienter som vi upplever delvis kan lindras med hjälp av 

komplementära behandlingar. Patienterna få en chans att ventilera samtidigt som de 

slipper känna av eller tänka på det negativa som händer i deras kroppar för en stund.  

  

Vi anser att lite extra omtanke kan göra stor skillnad både för patienten och för hela 

sjukvården. Vi anser att beröringsmassage av händer och fötter är någon som bör ingå i 

en sjuksköterskas grundutbildning. Denna lilla extra kunskap kan lindra lidande och 

göra sjuksköterskan omvårdnad än mer holistisk. 

 



 15 

REFERENSER 

 

Alexandersson, M., Dehlén, C., Johanson, I., Peterson, I., Langius, A. (2003). Taktil  

     massage som komplement i omvårdnadsarbetet i palliative vård. Vård I Norden, 

     23(67), 27-30.   

 

Axelsson, E., & Määttä, S. (2007). Taktil massage som behandling för ungdomar med 

anorexia nervosa. Vård I Norden, 27(3), 35-39. 

 

Billhult, A., Dahlberg, K. (2001). A meaningful relief from suffering: experiences of  

     massage in cancer care. Cancer Nursing, 24(3), 180-184. 

 

Billhult, A., Stener-Victorin, E., Bergbom, I., (2007). The experience of massage during  

     chemotherapy treatment in breast cancer patients. Clinical Nursing Research, 16 (2), 

85-102.  

 

Beck, I., Runeson, I., Blomqvist, K., (2009). To find inner peace: soft massage as an 

established and integrated part of palliative care. International Journal of Palliative 

Nursing, 15(11), 541-545. 

 

Bredin, M., (1999). Mastectomy, body image and therapeutic massage: a qualitative 

study of women's experience. Journal of Advanced Nursing, 29(5), 1113-1120. 

 

Broom, A., & Tovey, P., (2008). Exploring the Temporal Dimension in Cancer Patients’ 

Experiences of Nonbiomedical Therapeutics. Qualitative Health Research, 18(12), 

1650-1661. 

 

Cancerfonden. (2010). Vad är cancer? Hämtad 2011-03-01 från 

http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vad-ar-cancer/  

 

Cartwright, T. (2007). ‘Getting on whit life’: The experiences of older people using 

complementary health care. Social Science & Medicine, 64(2007), 1692-1703.   

 

CASP, (2006). Hämtad 2011-05-30 från http://www.sph.nhs.uk/sph-files/casp-

appraisal-tools/Qualitative%20Appraisal%20Tool.pdf 

 

Correa-Velez, I., Clavarino, A., Eastwood, H., (2005). Surviving, Relieving, Repairing, 

and Boosting Up: Reasons for Using Complementary/Alternative Medicine among 

Patients with Advanced Cancer: A Thematic Analysis. Journal of Palliative 

Medicine, 8(5), 953-961. 

 

Cronfalk, BS., Strang, P., Ternestedt, BM., Friedrichsen, M., (2009). The existential 

experiences of receiving soft tissue massage in palliative home care-an intervention. 

Support Care Cancer, 17(9), 1203-1211.  

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6prUmtqK5Jr5ayUq6puEm2lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Sa6nslCzp69Kr5zqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorki3q7RPs6e2PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=119
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6prUmtqK5Jr5ayUq6puEm2lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Sa6nslCzp69Kr5zqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorki3q7RPs6e2PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=119
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6orUqypbBIr6eeT7inr1Kwp55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauqt0murrFRtKqkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivprNIt620SaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=112
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6orUqypbBIr6eeT7inr1Kwp55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauqt0murrFRtKqkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8SkeeyzsEivprNIt620SaTc7Yrr1%2fJV5OvqhPLb9owA&hid=112
http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrU%2btqK5Jr5ayUrCpuEy0lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbCosEu1qK9Lt5zqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunt1G3prJQsqqyPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=9
http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrU%2btqK5Jr5ayUrCpuEy0lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbCosEu1qK9Lt5zqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunt1G3prJQsqqyPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=9
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Vad-ar-cancer/
http://www.sph.nhs.uk/sph-files/casp-appraisal-tools/Qualitative%20Appraisal%20Tool.pdf
http://www.sph.nhs.uk/sph-files/casp-appraisal-tools/Qualitative%20Appraisal%20Tool.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19184127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19184127


 16 

 

Dunwoody, L., Smyth, A., Davidson, R., (2002). Cancer patients' experiences and 

evaluations of aromatherapy massage in palliative care. International Journal of 

Palliative Nursing, 8(10), 497-504. 

 

Eliott, J., Kealey, C., & Olver, I., (2008). (Using) Complementary and Alternative 

Medicine: The Perceptions of Palliative Patients with Cancer. Journal of Palliative 

Medicine, 11(1), 58-67. 

  

Evans, M.A., Shaw, A.R.G., Sharp, D.J., Thompson E.A., Falk S., Turton P. & 

Thompson T. (2007). Men with cancer: is their use of complementary and alternative 

medicine a response to needs unmet by conventional care? European Journal of 

Cancer Care ,16 (6), 517–525. 

 

Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretative research: interpretative data 

synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26 

 

Friberg, F. (red.) (2006). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Haug, E., Bjålie, J.G., Sand, O. & Sjaastad, Ø. V. (2007). Människokroppen: Fysiologi 

och anatomi. Stockholm: Liber. 

 

Humpel, N. & Jones S.C. (2006). Gaining insight into the what, why and where of 

complementary and alternative medicine use by cancer patients and survivors. 

European Journal of Cancer Care, 15(4), 362–368. 

 

Kwekkeboom, K., Bumpus, M., Wanta, B., Serlin, R., (2008). Oncology Nurses’ Use of 

Nondrug Pain Interventions in Practice. Journal of Pain and Symptom Management, 

35(1), 83-94. 

 

Kwekkeboom, KL., Hau, H., Wanta, B., Bumpus, M., (2008). Patients' perceptions of 

the effectiveness of guided imagery and progressive muscle relaxation interventions 

used for cancer pain. Complementary Therapies in Clinical Practice, 2008(14), 185-

194. 

 

Laurenson, M., MacDonald, J., McCready, T., Stimpson, A., (2006). Student nurses’  

Knowledge and attitudes toward CAM therapies. British Journal of Nursing, 15(11), 

612-615. 

 

Lu, J-H., Tsay, S-L., Sung, S-C. (2010). Taiwanese Adult Cancer Patients’ Reports of 

Using Complementary Therapies. Cancer Nursing, 33(4), 320-326. 

 

National Encyklopedin hämtad 2011-03-01 från http://www.ne.se/progressiv-

avslappning 

 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6prUmtqK5Jr5axUrCsuE2xlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Sa6nslCzp69Kr5zqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkixprFNsa%2b2PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=119
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6prUmtqK5Jr5axUrCsuE2xlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Sa6nslCzp69Kr5zqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhruorkixprFNsa%2b2PuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=119
http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6orUqypbBIr6eeSbior1KvrZ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauntE%2byr7RKtKu2PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup65IrqyzS7Oc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=111
http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6orUqypbBIr6eeSbior1KvrZ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauntE%2byr7RKtKu2PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup65IrqyzS7Oc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=111
http://web.ebscohost.com.lib.costello.pub.hb.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6orUqypbBIr6eeSbior1KvrZ5oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauntE%2byr7RKtKu2PurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e%2bfksEik6t9%2fu7fMPt%2fku0qup65IrqyzS7Oc5Ifw49%2bMu9zzhOrq45Dy&hid=111
http://www.ne.se/progressiv-avslappning
http://www.ne.se/progressiv-avslappning


 17 

National Center for Complementary and Alternative Medicine. What Is Complementary 

and Alternative Medicine? Hämtad 2011-03-30 från 

http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/#natural 

 

Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.  

 

Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2008). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande 

     arbete. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Werner, M. & Leden, I. (2010). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber. 

 

Wigforss Percy, A. (2006). Massage och hälsa. Studentlitteratur. 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/


 18 

 

Bilaga 1 

 

SÖKORD ANTAL 

ARTIKLAR 
LÄST 

ABSTRACT 
GRANSKADE 

ENLIGT CASP 
INKLUDERADE 

I RESULTAT  

Cinahl – All text 
complementary 

AND alternative 

AND cancer pain 

104 8 1 1 

Cinahl – All Text 
quality of Life 

AND 

complementary 

medicine AND 

cancer pain 

 
10 

 
2 

 
0 

 
0 

Cinahl – All Text 
cancer AND 

interviews AND 

massage 

33 10 4 4  

Cinahl – All Text 
palliative care 

AND massage 

AND interviews 

18 2 + 2 dubletter  2  0 

Cinahl – All Text 
complementary 

and alternative 

therapies AND 

cancer pain AND 

interviews 

7 1 dublett 0 0 

Cinahl – All Text 
massage AND 

cancer patients 

AND qualitative 

studies 

7 0 + 2 dubletter  0  0 

Cinahl – All Text 
experience AND 

CAM AND 

cancer 

52 6 3  1 

Cinahl – All Text 
Quality of life 

AND 

complementary 

and alternative 

medicine AND 

cancer 

99 7 2 2 

Cinahl – All Text 
complementary 

and alternative 

49 2 + 4 dubletter  1 1  



 19 

medicine AND 

cancer patients 

AND qualitative 
Cinahl – All text 
complementary 

and alternative 

medicine AND 

palliative patients 

AND cancer 

7 1 + 1 dublett 1 1  

PubMed 
massage AND 

palliative care 

AND experiences 

6 2 + 2 dubletter 2 2 

 
Antal artiklar 

totalt 

 

385 41 16 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Bilaga 2 

 
 Perspektiv Syfte 

 
Metod 
 

Resultat  

Titel:  A Meaningful 

Relief From Suffering 

Författare: 
Billhult&Dahlberg 

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Årtal: 2001 

Land: Sverige 

Livsvärlds-

perspektiv. 

Patient-

perspektiv. 

Hur patienter 

med cancer 

upplever massage 

som en del i den 

dagliga 

behandlingen på 

en onkolog-

avdelning.  

En kvalitativ 

studie. Intervjuer 

utfördes enskilt, 

spelades in och 

transkriberades 

samt 

analyserades 

med hjälp av 

Dahlbergs 

(1997) 

analysmodell. 

Patienterna känner 

sig speciella, en 

positiv relation 

med personalen 

skapas och 

lidandet lindras 

genom att bara må 

bra av massage. 

Titel:The existential 

experiences of receving 

soft tissue massage in 

palliative home care – 

an intervention 

Författare: Cronfalk, 

Strang, Ternestedt & 

Fredrichsen 

Tidskrift: Support Care 

Cancer 

Årtal: 2009 

Land: Sverige 

Patient-

perspektiv. 
Att belysa hur 

patienter 

upplever fysisk 

beröring i 

palliativ hemvård 

när de är döende. 

Massage 

utfördes i 

hemmet av 

förste 

författaren. Efter 

att alla sessioner 

genomförts 

gjordes 

intervjuer med 

informanterna. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades 

med en 

hermeneutisk 

ansats.  

Massagen skapade 

en känsla av 

omtänksam 

uppmärksamhet 

och en känsla av 

ett fullständigt 

lugn vilket gav 

respit från 

sjukdomen för en 

stund. 

Titel: Cancer patient’s 

experiences and 

evaluations of 

aromatherapy massage 

in palliative care 

Författare: Dunwoody, 

Smyth & Davidson 

Tidskrift: International 

Journal of Palliative 

Nursing 

Årtal: 2002 

Land: Nordirland 

Ett holistiskt 

perspektiv och 

ett patient-

perspektiv. 

Att undersöka 

patientens 

subjektiva 

upplevelse av 

aromaterapi-

massage. 

En 

gruppdiskussion 

genomfördes 

och spelades in. 

Denna 

transkriberades 

och en kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes.  

Det framkommer 

att aromaterapin 

skapar en 

avstressande 

effekt. Det talas 

om 

aromaterapistens 

rådgivande roll 

och att pateinterna 

upplever 

empowerment. 

Aromaterapi 

upplevdes som en 

belöning och gav 

en trygg miljö. 
Titel: To find inner 

peace: soft massage as 

an established and 

integrated part of 

palliative care 

Författare: Beck, 

Runeson & Blomqvist 

Livsvärlds-

perspektiv och 

ett 

patientperspekt

iv. 

Att demonstrera 

hur personer med 

obotlig cancer 

upplever mjuk 

massage i den 

palliativa vården 

när massagen 

Massagen 

utfördes av det 

palliativa 

teamet, 20 min 

två-tre gånger 

per vecka. Efter 

genomförda 

Massagen 

upplevdes som ett 

sätt att finna ett 

inre lugn. 

Upplevelser av 

värdighet och 

frihet lyftes av 
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Tidskrift: International 

Journal of Palliative 

Nursing 

Årtal: 2009 

Land: Sverige 

används i den 

dagliga 

omvårdnaden. 

sessioner gjordes 

en intervju som 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades 

med van Manens 

(1990) 

analysmodell. 

Intervjuguider 

användes. 

informanterna 

vilket gav hopp 

inför framtiden. 

Titel: The Experience 

of Massage During 

Chemotherapy 

Treatment in Breast 

Cancer Patients 

Författare: Billhult, 

Stener-Victorin & 

Bergbom 

Tidskrift: Clinical 

Nursing Research 

Årtal: 2007 

Land: Sverige 

Fenomenologis

kt perspektiv 

och ett patient-

perspektiv. 

Syfte att beskriva 

upplevelsen av 

massage hos 

patienter med 

bröstcancer under 

cellgiftsterapi. 

Massage 

genomfördes 

under 

deltagarnas 

cellgiftsinfusion. 

Efter fem 

genomgångna 

sessioner gjordes 

en intervju som 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades 

med Giorgis 

(2000) 

analysmodell.  

Massagen skapade 

en distraktion från 

den obehagliga 

cellgiftsbehandlin

gen vilket innebar 

en vändning från 

negativt till 

positivt i 

förhållande till 

behandlingen. 

Titel: Patients’ 

perceptions of the 

effectiveness of guided 

imagery and 

preogressive muscle 

relaxation interventions 

used for cancer pain 

Författare: 

Kwekkeboom, Hau, 

Wanta & Bumpus 

Tidskrift: 

Complementary 

Therapies in Clinical 

Practice 

Årtal: 2008 

Land: USA 

Patient-

perspektiv. 
Att jämföra 

patienters 

uppfattning av 

effektiviteten av 

bildspråks 

övningar och 

progressiv 

muskel 

avslappning 

(PMA) med 

observerade 

förändringar i sin 

smärtupplevelse 

efter 

genomförande 

och att utforska 

patientens tankar 

om faktorer som 

påverkar effekten 

av dessa 

behandlingar. 

Före och efter 

varje session 

uppgav 

deltagarna sin 

nuvarande 

smärtupplevelse 

på en VAS-

skala. Detta 

delade in dem i 

responders och 

icke responders 

gällande 

smärtlindring. 

Efter sessionerna 

genomfördes 

intervjuer av en 

sjuksköterska. 

Dessa 

transkriberades 

och 

analyserades. 

Detta är en 

blandad studie 

med både 

kvantitativa data 

och kvalitativa 

intervjuer. 

En majoritet av 

deltagarna 

upplevde 

smärtlindring efter 

PMA, även 

majoriteten av 

deltagarna på 

bildspråksövninga

rna upplevde 

smärtlindring.  
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Titel: Mastectomy, 

body image and 

therapeutic massage: a 

qualitative study of 

women’s experience 

Författare: Bredin 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 1999 

Land: England 

Livsvärlds-

perspektiv och 

patient-

perspektiv. 

Kvinnors 

upplevelse av 

bröstcancer med 

fokus på kropps-

uppfattning. 

Deltagarna 

genomförde sex 

sessioner av 

massage som 

utfördes av 

författaren. En 

uppföljande 

semi-

strukturerad 

intervju gjordes 

av en 

utomstående 

forskare. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Dataanalysen 

utfördes efter en 

forskningsmetod 

av Guba & 

Lincon (1985). 

Alla deltagare 

tyckte att 

massagen var en 

positiv upplevelse. 

Det hjälpte dem 

att förbättra sin 

kropps-

uppfattning. 

Titel: Exploring the 

Temporal Dimension in 

Cancer Patients’ 

Experiences of 

Nonbiomedical 

Therapeutics 

Författare: Broom & 

Tovey 

Tidskrift: Qualitative 

Health Research 

Årtal: 2008 

Land: England 

Patient-

perspektiv 
Undersöker den 

individuella, 

tillfälliga 

upplevelsen av 

CAM hos 

patienter med 

cancer 

Deltagarna skrev 

dagbok under 1 

månad. 

Dagböckerna 

lästes av båda 

författarna och 

analyserades 

utifrån Charmaz 

(1990) 

analysmetod. 

Därefter 

genomfördes en 

ostrukturerad 

intervju.  

Upplevelsen av 

CAM förändras 

över tiden, Det 

kunde uppfattas 

jobbigt vissa 

dagar att 

genomföra CAM. 

Det krävdes själv-

disciplinering.   

Titel: Gaining insight 

into the what, why and 

where of 

complementary and 

alternative medicine use 

by cancer patients and 

survivors 

Författare: Humpel & 

Jones 

Tidskrift: European 

Journal of Cancer Care 

Årtal: 2006 

Land: Australien 

Patient-

perspektiv. 
Syftet var att få 

en större 

förståelse för 

användandet av 

komplementär 

och alternativ 

medicin hos 

patienter med 

cancer. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes av 

författarna 

tillsammans med 

en 

forskningsassiste

nt. Dessa 

spelades in och 

transkriberades 

senare.  

Det framkom att 

den huvudsakliga 

förväntade 

fördelen med 

CAM var ett stärkt 

immunförsvar och 

en stärkt kropp. 

Titel: Surviving, 

Relieving, Repairing, 

and Boosting Up: 

Reasons for Using 

Complementary/Alterna

tive Medicine among 

Patients with Advanced 

Cancer: A Thematic 

Analysis 

Författare: Correa-

Patient-

perspektiv. 
Syftet att 

identifiera skäl 

för att använda 

komplementär 

och alternative 

medicin hos 

patienter med 

avancerad cancer. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

spelades in och 

transkriberades 

av den som 

utförde 

intervjun. Data 

analyserades 

efter Strauss & 

CAM användes i 

syfte att förlänga 

livet vid en 

cancerdiagnos 

eller att dämpa 

bieffekter från 

medicinsk 

behandling.  
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Velez, Clavarino & 

Eastwood 

Tidskrift: Journal of 

Palliative Medicine 

Practice 

Årtal: 2005 

Land: Australien 

Corbins 

tematiska 

analysmetod. 

Titel: (Using) 

Complementary and 

Alternative Medicine: 

The Perceptions of 

Palliative Patients with 

Cancer 

Författare: Eliott, 

Kealey & Olver 

Tidskrift: Journal of 

Palliative Medicine 

Practice 

Årtal: 2008 

Land: Australien 

Patient-

perspektiv. 
Syfte att ta reda 

på vad patienter 

anser om att 

använda CAM 

och om de som 

använder CAM, 

antaganden de 

gör kring CAM 

och dess 

användare och 

vad deras 

motivering att 

använda 

respektive att inte 

använda CAM. 

Denna studie är 

en del i en större 

studie om 

beslutsfattande i 

slutet av livet. 

Patienter från 

palliativa och 

onkologiska 

avdelningar 

tillfrågades om 

deltagandet i 

denna studie om 

att ta beslut om 

behandlingar i 

slutet av livet. 

28 patienter 

valde att delta. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

En tematisk 

analys enligt 

Braun och 

Clarke (2006) 

genomfördes.   

Värdesätter CAM 

då de anser att den 

förbättrar det 

fysiska och 

psykiska 

välbefinnandet. 

Titel: Men with cancer: 

is their use of 

complementary and 

alternative medicine a 

response to needs unmet 

by conventional care? 

Författare: Evans, 

Shaw,  Sharp, 

Thompson, Falk, Turton 

& Thompson 

Tidskrift: European 

Journal of Cancer Care 

Practice 

Årtal: 2007 

Land: England 

Patient-

perspektiv. 
Syftet är att 

undersöka varför 

män med cancer 

väljer att använda 

komplementär 

och alternative 

medicin och om 

komplementär 

och alternativ 

medicin fyller ett 

håll i den 

konventionella 

cancerbehandling

en. 

34 patienter 

rekryterades till 

studien och 

intervjuades vid 

två tillfällen med 

sex månaders 

mellanrum. 

Analysen 

utfördes med 

hjälp av Strauss 

och Corbin 

(1998). 

Deltagarna 

använde CAM för 

att förbättra 

livskvalitén och 

för att aktivt 

bekämpa sin 

sjukdom.  

 


