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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Mag- och tarmcancer är en cancer som kan drabba flera olika organ i magen, 
bland annat magsäck, bukspottskörtel och tarmarna. Bland symtomen finns illamående, 
kräkningar och minskad aptit. Symtomen kan orsaka nutritionsproblem eftersom personerna 
inte får i sig tillräckligt med näring. Studier visar att sjuksköterskor inte anser symtom 
kopplade till nutritionsproblem vid mag- och tarmcancer är lika prioriterade att behandla och 
förebygga, som att behandla och förebygga smärta.  
Denna litteratursammanställning förväntas kunna vara ett värdefullt kunskapsunderlag för 
sjukvårdspersonal som möter patienter med mag- och tarmcancer för att kunna 
uppmärksamma deras behov. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av nutritionsproblem i 
samband med behandling av mag- och tarmcancer 
Metod: En litteraturstudie baserad på fem vetenskapliga artiklar som redogjorde för studier 
genomförda med kvalitativ design, analyserades med hjälp av Graneheims och Lundmans 
beskrivning av manifest innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet visade att patienterna påverkades av nutritionsproblem på flera olika 
sätt. De upplevde svårigheter med att äta, oönskad viktnedgång och minskad ork. 
Nutritionsproblemen påverkade patienternas livskvalitet negativt. 
Slutsats:. Det visade sig att patienterna upplevde att de hade förväntningar på sig från 
omgivningen om att äta mer än de vad de klarade av. Patienterna genomlider redan en svår 
sjukdom som många inte överlever, och borde besparas påtryckningar från omgivningen. Det 
framkom att patienterna hade svårt att äta. Svårigheterna berodde dels på fysiska problem 
som minskad aptit och smakförändringar. Aptitlösheten hade påverkan på patienternas 
livskvalitet, vilket inte är konstigt eftersom de på grund av aptitlösheten inte kan äta och går 
därmed ner i vikt och får mindre energi. Konsekvensen av att inte kunna äta var minskad ork 
och oönskad viktnedgång, patienterna ville säkert innerst inne kunna äta som vanligt, men 
finns det ingen aptit efter mat blir det en svårighet.  

Nyckelord: mag- och tarmcancer, nutritionsproblem, patienter, upplevelser
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Inledning 

Mag- och tarmcancer är en cancer som kan drabba flera olika organ i magen, bland annat 

magsäck, bukspottskörtel och tarmarna. Bland symtomen finns illamående, kräkningar och 

minskad aptit, vilket även är biverkningar för de behandlingar patienterna går igenom, så som 

cytostatika och operationer. Symtomen kan orsaka nutritionsproblem eftersom personerna 

inte får i sig tillräckligt med näring (Järhult & Offenbartl, 2006). Intressant är att studien av 

Gerritsen, Jacobs, Henselmans, van Hattum, Efficace, Creemers, de Hingh, Koopman, 

Molenaar, Wilmink, Busch, Besselink och van Laarhoven (2016) visar att sjuksköterskor inte 

anser att symtom kopplade till nutritionsproblem vid mag- och tarmcancer är lika prioriterade 

att behandla och förebygga, som att behandla och förebygga smärta. I sjuksköterskans yrke 

ingår sex kärnkompetenser, varav en är Personcentrerad vård, som enligt McCance och 

McCormack (2013) innebär att ha kunskap om att varje persons önskningar och förväntningar 

uppmärksammas vid planering av vården. Patienten ska bli sedd som sin egen person och 

vara delaktig i utformandet och utförandet av sin vård och behandling (a.a). Sjuksköterskor 

bör således inte dra slutsatsen att det viktigaste symtomet att behandla hos alla patienter med 

mag- och tarmcancer är smärtan utan bör fråga hur patienterna upplever sina symtom. Det är 

det därför av vikt att undersöka vad patienterna själva upplever som problematiskt i samband 

med näringsintag och nutritionsproblem. Studier som utgår från patientens perspektiv blir här 

av värde. Denna litteraturstudie kommer beskriva patienters upplevelser av att ha 

nutritionsproblem i samband med behandling av mag- och tarmcancer. En sådan 

litteratursammanställning förväntas kunna vara ett värdefullt kunskapsunderlag för 

sjukvårdspersonal som möter patienter med mag- och tarmcancer för att kunna 

uppmärksamma deras behov. 

Bakgrund 

Mag- och tarmcancer 

Mag- och tarmcancer har ett smygande förlopp, och de som drabbas upplever sällan kraftiga 

eller typiska symtom i ett tidigt skede (Hamberg & Haglund, 2005). Cancern kan därför vara 

svår att upptäcka. Beroende på vart cancertumören sitter får den namn, magsäckscancer sitter 

således i magsäcken och tjocktarmscancer i tjocktarmen (a.a.) 
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Enligt Hamberg & Haglund (2005) drabbas varje år cirka 1000 människor av magsäckscancer 

i Sverige, det är ovanligt före 50 års ålder. Magsäckscancer har minskat under många år i 

Sverige, vilket tros bero på bland annat ändrade matvanor och ökad användning av 

antibiotika och magsårsmediciner mot bakterien Helicobacter Pylori. Levercancer och cancer 

i gallblåsan och gallgångarna drabbar varje år cirka 550 människor respektive cirka 350 

människor i Sverige (a.a). Det finns idag ingen exakt statistik på hur många det är som 

drabbas av metastaser i levern från andra cancerformer, men det är säkert att det är mycket 

vanligare än primärtumörer i levern (Ringborg & Friberg, 1998). Cirka en tredjedel av alla 

cancersjuka får någon gång under sin sjukdomstid metastaser i levern, särskilt vanligt är de 

hos de patienter vars ursprungstumör sitter i bukspottskörteln eller i magsäcken. Levercancer 

är vanligare hos män än hos kvinnor, dock drabbas kvinnor oftare av cancer i gallvägarna 

eller i gallblåsan. För båda cancerformerna är cirka 75 procent av patienterna 65 år eller äldre 

(Nicklin, Kirby, & Blazeby, 2009). Även cancer i bukspottkörteln är ovanlig hos människor 

under 65 år, den är ungefär lika vanlig bland män som kvinnor (Hamberg & Haglund, 2005). 

Det finns idag väldigt begränsad kunskap om orsaken till cancer i bukspottkörteln, det är 

dock säkert bevisat att en riskfaktor är rökning. Tjock- och ändtarmscancer är tillsammans 

den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, och drabbar varje år cirka 6200 människor. Ca 

75 procent av de som drabbas är över 65 år när de får diagnosen (a.a.). Tjock- och 

ändtarmscancer är ungefär lika vanligt hos män som hos kvinnor enligt Ringborg & Friberg 

(1998). Cancersjukdomar är mycket olika varandra, men alla har det gemensamt att de börjar 

med ett fel i någon av kroppens celler (a.a.). Orsaken till tjock- och ändtarmscancer tros bero 

på levnadsvanor, så som dåliga matvanor, rökning, alkoholkonsumtion (Hamberg & Haglund, 

2005). Tjock- och ändtarmscancer är vanligare i länder där maten innehåller mycket fett och 

kött, till exempel i Sverige och i USA, och mindre vanliga i länder där människor äter mer 

fiber, mindre fett, mer fisk och mer frukt och grönsaker (a.a.).  

Symtom 

Symtomen för mag- och tarmcancer är oftast diffusa, och kan så småningom leda till problem 

med intag av mat. Allmänna symtom är trötthet, matleda, illamående, avmagring och 

nutritionssvårigheter (a.a). Symtomen för till exempel cancer i gallvägar, lever och 

bukspottskörteln domineras av gulsot, smärta, viktnedgång och illamående. Ofta får dessa 

patienter diagnos för sent för att kunna botas, vanligast behandling är därför palliativa 

åtgärder. Oavsett vart tumören sitter blir hela matspjälkningssystemet lidande, eftersom alla 

delar har en viktig roll (Nicklin, Kirby, & Blazeby, 2009). Nutritionsproblem har rapporterats 
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som vanliga symtom i samband med cancer i mag- och tarmkanalen. T.ex har flera studier 

gjorts bland patienter med cancer i mag- och tarmkanalen, där det var vanligt med illamående 

och kräkningar (Poon, Dennis, DeAngelis, Chung, Stinson, Zhang, Bedard, Popovic, Lao, 

Pulenzas, Wong & Chow 2014). Patienterna i studien upplevde även aptitlöshet, att det 

påverkade deras sociala liv och ledde till att de fick mindre ork till fysisk aktivitet (a.a). Som 

följd av cancern upplever patienter även illamående, kräkningar och aptitlöshet (Järhult & 

Offenbartl, 2006). Detta styrks av Gerritsen, Jacobs, Henselmans, van Hattum, Efficace, 

Creemers, de Hingh, Koopman, Molenaar, Wilmink, Busch, Besselink och van Laarhoven 

(2016) studie i vilken patienterna svarade att förmågan att klara av vanliga aktiviteter i livet 

var viktigt. I studien av Poon m.fl. (2014) var även deras slutsats att patienternas välmående 

påverkades av illamående och kräkningar. Enligt Chang, Schomer, & Dragovich (2015) kan 

illamåendet ibland bero på att cancertumören har vuxit så att den försvårar eller hindrar 

passagen genom någon del av tarmsystemet. Illamåendet kan också förvärras eller bero på 

förstoppning som följd av att patienten får i sig för lite vätska eller är inaktiv, och/eller 

förstärks av morfin som används som smärtlindring (a.a).  Som en följd av illamående och 

kräkningar kan patienter bli undernärda och gå ner i vikt. 

Behandling 

Enligt Halls och Ward-Smiths (2007) är behandlingen vid mag- och tarmcancer ofta 

operation. Ingreppet är stort och påfrestande för kroppen, och ett bra allmäntillstånd är en 

förutsättning för kirurgisk behandling ska vara möjlig (Cherwin, CH, 2012). Efter 

operationen kan det vara aktuellt för patienterna att också få cytostatikabehandling och/eller 

strålbehandling. Cytostatika kan även användas innan operation i syfte att krympa tumören 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Biverkningar efter cytostatika- och strålbehandling är bland 

annat illamående och kräkningar, precis som grundsymtomen av själva cancern (Halls & 

Ward-Smiths, 2007). Patienter som lider av illamående och kräkningar innan behandling av 

cytostatika eller strålbehandling kommer alltså eventuellt drabbas av illamående och 

kräkningar till följd av behandling också. Patienten kan således ha en nutritionsproblematik 

som är kopplad till deras grundsjukdom samtidigt som behandlingen genererar i nya 

nutritionsproblem, vilket kan försvåra och sänka deras allmäntillstånd (a.a). Patienter som 

genomgår operation av mag- och tarmkanalen kommer enligt Nicklin, Kirby, & Blazeby 

(2009) således ha en livslång förändring av deras. Vissa patienter har svårt att anpassa sig 

eftersom de är vana vid traditionella modeller där tre dagliga måltider samt mellanmål ska 

intas. Samtidigt som patienterna försöker klara av vanliga postoperativa effekter så som 
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trötthet och smärta, kämpar de också med sin näring, vilket kan påverka känslan av 

välbefinnande och möjligheten för återhämtning.   

Patienter med mag-och tarmcancer behöver stöd att upprätthålla sin hälsa på grund av att de 

inte kan tillgodose sig med den näring de behöver och behöver hjälp och stöd från 

sjuksköterskan. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienten får behandling för sitt 

nutritionsproblem, om det så är illamående eller aptitlöshet. Sjuksköterskan bör fråga 

patienten hur han eller hon upplever sina nutritionsproblem för att på bästa sätt kunna hjälpa 

patienten. Enligt Johansson (2004) uppstår undernäring relaterad till sjukdom när energi- eller 

näringsförbrukningen under en lång tid överskrider intaget, konsekvensen blir då att 

kroppsfett och muskler påverkas i olika uttryck beroende på om sjukdomen i sig medför en 

inflammatorisk risk eller inte. Det är ett vanligt problem (a.a.). En sjuk persons nutrition 

måste bedömas på samma sätt som medicinsk behandling, med utredning, diagnos, 

behandlingsplanering och uppföljning (Stroebele & De Castro (2004). Socialstyrelsen (2011) 

visar att för att undvika sjukdom och upprätthålla hälsa är ett gott näringstillstånd en 

förutsättning. Alla människor har rätt till en individ- eller sjukdomsanpassad näringstillförsel. 

Det är en mänsklig rättighet att få energi- och näringsbehovet tillgodosett. En sjukdom kan 

försvåra eller omöjliggöra för en individ att tillgodose sitt näringsbehov utan hjälp, och 

sjukdomen kan också förändra behoven. Förutsättningarna för ett optimalt näringsintag 

påverkas även att sociala, psykologiska och kulturella faktorer (a.a.). Behandlingen av mag- 

och tarmcancer har visat sig påverka nutritionen hos patienterna, vilket innebär 

viktminskning och undernäring (Poon m.fl. 2014). Dålig näringsstatus förvärras ofta hos 

inlagda patienter, på grund av de psykosociala och miljömässiga påfrestningar många 

upplever av att ligga på sjukhus. Svår undernäring är viktigt att uppmärksamma då det har en 

viktig bidragande orsak till cancerpatienters dåliga hälsoresultat med till exempel nedsatt 

immunförsvar (a.a) 

Teoretisk referensram 

Enligt Virginia Henderson (1982) ska sjuksköterskan stödja individen och ge omvårdnad då 

denna inte kan ta till vara på den livsstil som främjar hälsa och inte kan tillfredsställa sina 

behov på grund av brist på kunskap, vilja eller kraft. Enligt Henderson (1982) måste 

sjuksköterskan grunda sitt arbete på att försöka förstå de behov patienten upplever. Samtidigt 

måste sjuksköterskan vara medveten om att han eller hon har en begränsad förmåga att sätta 

sig in i patientens upplevda behov och att detta måste återges till patienten genom 
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sjuksköterskans förhållningssätt. Det primära målet är att hjälpa patienten att bli självständig 

igen. Henderson utgår ifrån att människan är unik, självständig och aktiv och att 

omvårdnaden fokuseras på detta. Henderson är övertygad om att omvårdnaden måste utgå 

från kunskap som är baserad på forskning samtidigt som sjuksköterskan utgår från individens 

unika egenskaper (Henderson, 1982). Henderson (1982)  menar att patienter som själva inte 

kan upprätthålla sin hälsa ska få stöd av sjuksköterskor att upprätthålla den. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av nutritionsproblem i samband med 

behandling av mag- och tarmcancer. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar med kvalitativ design 

inkluderades. Enligt Forsberg och Wengström (2008) används det i en litteraturstudie 

litteratur, inom det valda ämnet eller problemområdet, som kritiskt granskas och sedan 

sammanställs. Inom omvårdnaden används den kvalitativa ansatsen så forskaren ska förstå, 

beskriva och tolka uppfattningar och upplevelser hos en individ (a.a). Att genomföra en 

kvalitativ studie är relevant för att syftet är att beskriva patienters upplevelser. 

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen var en litteratursökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och 

Pubmed. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innehåller dokumentationsområdena i 

Pubmed till största delen vetenskapliga tidskriftsartiklar. Cinahl (Curmulative Index of 

Nursing and Allied Health) innehåller vetenskapliga skrifter i form av doktorsavhandlingar 

och vetenskapliga tidskrifter där innehållet motsvarar bland annat omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi (a.a.). De sökord som användes i studien söktes upp i databasens 

ämnesordlista som i Cinahl benämns Cinahl headings och i Pubmed Medical Subject 

Headings, MeSH (Willman & Stoltz, 2011). Sökorden som användes var pancreatic cancer, 

appetite, nausea, feeding and eating disorders, parenteral nutrition, experience, fatigue, 

gastrointestinal cancer, nutrition, pancreatic neoplasms, taste disorders, patient, nutrition 

disorders, weightloss, malnutrition. Vid sökningen i Cinahl markerades research article och 

peer reviwed, som enligt Willman och Stoltz (2011) innebär att artiklarna är vetenskapliga 
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och har granskats av en vetenskaplig expertis inom området innan publicering. Vid studiens 

datainsamling användes de booleska sökoperatorerna OR och AND. För att avgränsa 

sökningen till ett fokusområde används sökoperatorn AND som kombinerar två eller flera 

sökord (a.a). Willman och Stoltz (2011) beskriver booleska sökoperatorer som en matematisk 

kombination mellan två eller flera sökord, och genom dessa kombinationer ökas chanserna att 

till så mycket relativ forskning som möjligt gentemot studiens syfte (a.a).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för studien var vetenskapliga artiklar som redogjorde för studier 

genomförda med en kvalitativ design från 2000-2016. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Artiklarna skulle handla om upplevelser ur patienters perspektiv. Det gjordes inga 

geografiska avgränsningar i litteratursökningen, så artiklar från olika delar av världen 

inkluderades. Ingen avgränsning gjordes gällande vart patienterna i studierna befann sig. 

Patienterna i studierna fick vård på sjukhus och i hemmet av hemsjukvård.  

Artiklar med patienter från primärvården exkluderades då endast artiklar med patienter på 

sjukhus och från hemsjukvård kändes aktuella. 

Litteratursökning 

Vid sökningarna i databaserna kunde flera artiklar uteslutas då titeln inte motsvarade studiens 

syfte. Sammanlagt lästes 786 titlar igenom, därefter valdes 38 artiklar ut. Alla 38 abstract 

lästes igenom och slutligen valdes fem artiklar ut till resultatet som då lästes i fulltext.  

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen av de fem valda artiklarna användes modell H av Willman och 

Stoltzs (2002) som används för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se 

bilaga 2). Modellen består av frågor om till exempel artikelns syfte, studiens valda metod och 

artikelns resultat (Willman & Stoltz, 2002). Modellen kan användas tillsammans med ett 

poängsystem för att kvalitetsgranska bristerna i kvalitén hos artiklarna (a.a). Utförandet av 

kvalitetsgranskningen gjordes genom att besvara de frågor som finns i modellens 

bedömningsformulär. Därefter poängsattes dessa svar med ja, nej eller vet ej. För varje ”ja” 

får artikeln ett poäng medan inga poäng tilldelad för varje ”nej” svar eller ”vet ej”. En artikel 

kan maximalt få 14 poäng. Artikelns poäng räknas sedan om i procent och tilldelades hög, 

medel eller låg kvalitét (Willman & Stoltz, 2002). Hög kvalité innebär att över 90 % svaren 

är ja, medelkvalité innebär att 70-90 % av svaren är ja, och artiklar med mindre än 70 % 
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poäng anses ha låg kvalité.  

Dataanalys 

Analysen av de fem artiklarna genomfördes efter Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 

av Krippendorffs innehållsanalys. I innehållsanalysen grupperades data för att kunna urskilja 

mönster och teman (Forsberg & Wengström, 2008). Genom att göra en kvalitativ 

innehållsanalys tydliggörs det betydande i texten. Med denna metod försöker forskaren bortse 

från sin förförståelse inom området och vara öppen för textens innehåll (a.a). Analysen 

gjordes enligt en manifest innehållsanalys med latenta inslag. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ska det i en manifest innehållsanalys beskrivas vad som uttrycks i texten 

med så låg grad av egen tolkning som möjligt. Med en latent metod beskrivs textens 

underliggande budskap utifrån en egen tolkning av texten (a.a).  

 

Meningsenheterna bygger på meningar från texten som hör ihop och som därmed har en 

gemensam kärna (Graneheim och Lundman, 2004). Meningsenheterna översattes till svenska, 

därefter kondenserades meningsenheterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 

kondensering av meningsenheter att den ursprungliga texten kortas ner, samtidigt som 

innehållet fortfarande är tydligt. Sedan sammanfattades de utvalda texterna och kortades ner 

ytterligare till kodning. Kodning beskriver med ett eller några få ord den utvalda textens 

innehåll (a.a). Därefter sorterades de koder med liknande betydelser tillsammans för att sen 

bilda fem underkategorier. De fem olika underkategorierna sammanfattades sedan i tre 

huvudkategorier som svarade på studiens syfte.  

Resultat 

Resultatet redovisades i tre kategorier; Omgivningens förväntningar, Oönskad viktnedgång 

och svårt att äta, samt sista kategorin Orkeslöshet. I resultatet förekommer citat för att 

förtydliga patienternas upplevelser.  

 

Omgivningens förväntningar 

I kategorin du måste äta framkom det att patienterna upplevde att det fanns förväntningar om 

att de skulle kunna äta och dricka som vanligt (Mueller, Lohmann, Thul, Weimann, & Grill, 

2010). Patienterna upplevde att det fanns förväntningar hos både sjukvårdspersonal såväl som 
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anhöriga. Patienterna upplevde att inflytandet av socialt stöd, från både familj och vänner var 

viktigt för att kunna lindra situationen. En del patienter ansåg att äta och dricka inte var lika 

relevant direkt efter behandling som sjukvårdspersonal och anhöriga ansåg (Mueller, 

Lohmann, Thul, Weimann, & Grill, 2010). Patienterna upplevde att omgivningen gav 

påtryckningar om att äta som en målmedveten handling att hålla dem vid liv. Patienterna 

visste att intaget av mat var otillräckligt för att undvika viktminskning, och en del patienter 

upplevde att sjukvårdspersonal lade för mycket uppmärksamhet på själva mängden mat de 

behövde få i sig än på patienterna och deras förutsättningar, vilket skapade ett stort tryck på 

patienterna att de skulle klara av att äta (Cooper, Burden, & Molassiotis (2014). 

 

"… I used to dread her coming, because one of the things, I dreaded most about hospital, was 

mealtimes, because they were there at me all the time. ... (Cooper, Burden, & Molassiotis (2014, 

s.1030.). 

 

Sjukvårdspersonalen försökte få patienterna att dricka näringsdrycker för att öka aptiten så att 

patienterna skulle kunna börja äta som vanligt igen, men patienternas upplevelser av 

näringsdryckerna var inte vad de förväntade sig. Patienterna var missnöjda med 

näringsdryckerna bland annat för att de smaker patienterna föredrog inte fanns att 

tillhandahålla och de tyckte konsistensen var otäck. En del patienter valde att kasta 

näringsdrycken innan de ens provat, medan andra kämpade med att få i sig dem för att 

undvika sjukvårdspersonalens påtryckningar (Cooper, Burden, & Molassiotis (2014). 

Patienterna strävade efter att få tillbaka en fungerande kropp och känslan av välbefinnande 

och att vara normal. De ville bli fri från fysiska obehag och ha en kropp som inte ständigt 

påminde dem om deras sjukdom (Olsson, Bergbom, & Bosaeus, 2002). Patienterna upplevde 

att livssituationen påverkades av att psykiska och fysiska funktioner inte längre var naturliga.  

Patienterna upplevde även att frågor i samband med att de skulle äta ofta var en källa till oro 

och ångest. En del patienter upplevde att de kunde äta vad de ville utan problem men de flesta 

upplevde problem med att äta, vilket resulterade i att patienterna upplevde mer ångest, rädsla 

och frustration över sig själva och över deras återhämtning (Malmström, Ivarsson, Johansson, 

& Klefsgård (2013). 

Oönskad viktnedgång och svårt att äta 

I kategorin oönskad viktnedgång och svårt att äta beskrev patienterna att de upplevde att de 

gick ner i vikt till exempel efter operation, men att de även ständigt kämpade mot 



 

12 
 

viktminskning överhuvudtaget (Cooper, Burden, & Molassiotis (2014). Vissa patienter 

upplevde dock att deras problem med att svälja och aptitlöshet minskade eller försvann helt 

efter operation (Olsson, Bergbom, & Bosaeus, 2002). Patienternas problem med vätske- och 

födointaget resulterade i att de fick störd ämnesomsättning och att patienterna gick ner i vikt 

(Mueller, Lohmann, Thul, Weimann, & Grill, 2010). Patienterna upplevde viktnedgången 

olika, till exempel de som tidigare hade varit överviktiga såg viktnedgång som en fördel för 

deras hälsa. Många av patienterna upplevde dock viktnedgång som något oönskat eftersom de 

besvärades av både fysiska och psykiska konsekvenser (Cooper, Burden, & Molassiotis 

(2014). En del patienter upplevde att den preoperativa behandlingen med cellgifter och 

operation gjorde att de kände sig ännu svagare, tappade styrkan i sina muskler och gick 

därmed ner mer i vikt (Sandsund, Pattison, Doyle, & Shaw (2013). Patienterna upplevde att 

de under cellgiftsbehandlingen av sin cancer förlorade sin aptit, kräktes när de försökte äta 

och kände sig väldigt sjuka. De upplevde också att de hade svårt att äta tillräckligt, var 

illamående, kräktes, blev uppsvällda i magen och kände mindre smak (Olsson, Bergbom, & 

Bosaeus 2002). En del patienter upplevde att de inte kunde äta eller dricka innan de 

genomgått operation. Det ledde i sin tur till trötthet som höll i sig även efter operation, och 

som enligt patienterna kändes som svaghet i både kropp och själ, och blev betydligt värre 

efter operationen. En del patienter upplevde denna trötthet som djupt oroande då det 

resulterade i att de hade svårt att ta något initiativ eller be om hjälp (Olsson, Bergbom, & 

Bosaeus 2002). 

 

“After the operation I had no energy left I am still always tired and often get very, very tired. I can 

keep on my legs for 4–5h when we go to the shops, but when we come home I am really exhausted. I 

have started to plan a little bit now, but my mood was better before the operation. It has been really 

tough after the operation”. (Olsson, Bergbom, & Bosaeus, 2002, s.56). 

 

Patienterna upplevde att de inte kunde äta som vanligt på grund av aptitlöshet, förändringar 

av smakupplevelse, tidig mättnadskänsla och att de anpassat sitt intag till mindre portioner. 

Dessa problem upplevde patienterna som svåra att hantera. En del patienter upplevde att de 

kunde hantera problemen när de var hemma, där de lättare kunde pröva sig fram hur mycket 

och vilken typ av livsmedel de kunde äta och inte heller hade någon personal som 

kontrollerade hur mycket de ätit och druckit efter varje måltidstillfälle (Cooper, Burden, & 

Molassiotis (2014). En del patienter upplevde dock förbättringar i att äta och dricka när de 

fick parenteral nutrition i hemmet. Att äta och dricka kunde fortfarande vara väldigt begränsat 
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för patienterna efter att ha börjat med parenteral nutrition i hemmet (Mueller, Lohmann, Thul, 

Weimann, & Grill, 2010).   

 

När patienterna inte kunde få i sig mat via munnen fick en del patienter istället sondmat, 

vilket de patienterna upplevde var jobbigt och smärtsamt, och bidrog inte till att öka aptiten. 

Patienterna förstod inte heller varför sondmaten behövdes och kände en lättnad när sonden 

togs bort och att aptiten blev bättre (Cooper, Burden, & Molassiotis (2014).  

 

En del patienter upplevde att det var en utmaning att äta och att de nästan behövde lära sig att 

äta igen. De kände sig generade i offentliga sammanhang eftersom de inte kunde kontrollera 

hur deras kropp skulle reagera när de åt, till exempel genom illamående eller kräkningar, 

vilket resulterade i att många patienter isolerade sig från sitt sociala nätverk (Malmström, 

Ivarsson, Johansson, & Klefsgård (2013). 

	

“I’d like to go out and eat, but going to a restaurant and having one of those lovely steaks or 

whatever and then perhaps being able to eat only a small piece because then it’s stop, because I 

know if I’ll eat more then I’ll have problems . . .” (Malmström, Ivarsson, Johansson, & Klefsgård, 

2013, s.49). 

 

Orkeslöshet  

Det framkom i kategorin orkeslöshet att patienterna upplevde att de tappade orken både 

fysiskt och psykiskt (Sandsund, Pattison, Doyle, & Shaw (2013). De kände också att de hade 

mindre ork till att utföra till exempel dagliga hushållssysslor. I vissa fall kunde patienterna 

inte heller utföra egenvård, vilket de besvärades av mycket. Patienterna upplevde att de 

tappade ork som en följd av undernäring, och fick därmed minskad muskelkraft och 

muskeluthållighet. Att kunna bevara rörligheten och att kunna utföra egenvård upplevdes av 

patienterna vara det som kändes viktigast att få tillbaka (Mueller, Lohmann, Thul, Weimann, 

& Grill, 2010).   

 

Patienterna upplevde stor trötthet och orkeslöshet lång tid efter operation. De tappade energin 

och kände sig svaga, och hade svårt att planera aktiviteter. Patienterna beskrev att de blev 

utmattade av att bara gå till affären. Detta gjorde att många kände sig deprimerade och 

uppgivna, det kom som en chock att de efter operationen kunde känna sig så orkeslösa 

(Sandsund, Pattison, Doyle, & Shaw (2013).    
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Diskussion 

Metoddiskussion  

För att kunna besvara syftet genomfördes en litteraturstudie där artiklar som redovisade 

studier gjorda med kvalitativ design inkluderades. Enligt Axelsson (2012) är fördelarna med 

att göra en kvalitativ litteratursökning att befintlig kunskap och forskning inom ett utvalt 

område sammanställs. En kvalitativ ansats valdes eftersom studiens syfte var att belysa 

patienters upplevelser. 

Litteratursökningen gjordes i två olika databaser, Pubmed och Cinahl. Det kändes relevant att 

utföra sökningen i två olika databaser då sökningen gavs större omfattning och gav mer 

material till studien. Båda databaserna har fokus på omvårdnad inom hälso- och sjukvård 

(Willman & Stoltz, 2002). Sökningar i fler sökmotorer eller databaser hade förmodligen 

utökat valet av artiklar, men eftersom tiden var begränsad så ansågs Pubmed och Cinahl som 

tillräckliga i artikelsökningen. För att utöka kunskapen om hur sökningen i databaserna skulle 

genomföras bokades en tid med en bibliotekarie från Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. 

Hon visade under en timme hur sökningen skulle gå till för att få fram relevanta artiklar efter 

det valda syftet. Forsberg och Wengström (2008) säger att ta hjälp av en bibliotekarie som 

känner till databasernas struktur och introducerar författaren/författarna för databasen bidrar 

till att databassökningen blir så effektiv som möjligt. 

I databaserna användes sökord som kändes relevanta till syftet. Dessa ord slogs sedan upp i 

de båda databasernas ämnesordlista för att kontrollera att sökorden och dess definition 

användes på rätt sätt (Willman & Stoltz, 2002).�Fler sökord och andra kombinationer hade 

kunnat ge andra resultat och andra artiklar. AND användes som ett booleskt sökord för att 

kombinera sökord med varandra, vilket gjorde att sökningen blev mer avgränsad till det 

område som syftet skulle belysa. OR användes som en boolesk sökoperator för att utöka 

sökningen till ett bredare område. Den booleska sökoperatorn NOT användes inte i 

datainsamlingen eftersom urvalet av artiklar var tillräckligt begränsat. Sökoperatorn NOT 

används när sökningen ska begränsas genom att utesluta särskilda söktermer som inte ska 

inkluderas i sökningen (ibid).  

Studien använde sig enbart av artiklar skrivna på engelska, eftersom det akademiska och 

vetenskapliga språket är engelska. Eftersom engelska inte varr modersmålet för författaren till 

denna studie kunde brister finnas i översättningar till svenska. Ett svensk- engelskt lexikon 
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användes för att försäkra att resultatet tolkades på rätt sätt. Det faktum att enbart engelska 

artiklar inkluderades kan ha påverkat resultatet, då artiklar som varit relevanta för 

litteraturstudien kan ha gåtts miste om på grund av att det inte varit skrivna på engelska. 

Artiklarna fick vara max sexton år gamla, eftersom resultatet skulle vara så relevant som 

möjligt till nutida omvårdnad. Studien behandlade endast artiklar som fokuserade på vuxna 

patienters upplevelser. En anledning till att fokusområdet enbart låg på vuxna patienters 

upplevelser var för att den grundutbildade sjuksköterskan oftast har ansvaret om 

omvårdnaden av just vuxna patienter.  

Det gjordes ingen geografisk urskiljning vid datainsamlingen då artikelsökningen redan var 

begränsad. De valda artiklarna gjordes i Sverige, Storbritannien och Tyskland. Willman och 

Stoltz (2002) beskriver att resultatets trovärdighet förstärks om det finns flera olika studier 

från olika länder med liknande resultat. En nackdel med den globala spridningen kan vara att 

det kan finns stora skillnader i ländernas hälso-och sjukvård.  

Kvalitetsgranskningen av de fem valda artiklarna utfördes efter Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) modell H, (bilaga 2) då den innehöll frågor som kändes väsentliga till 

hanteringen av kvalitativa artiklar. Det fanns även kunskap om denna modell sedan tidigare 

arbeten vilket också påverkade valet av modell för kvalitetsgranskning. Två artiklar fick hög 

kvalité och tre stycken fick medel kvalité. Om någon annan hade kvalitetsgranskat artiklarna 

hade detta resultat kunnat se annorlunda ut. Det finns en risk att artiklar övervärderas 

och/eller undervärderas vid kvalitetsgranskning (Willman & Stoltz, 2002). 

Granskningsprotokollets frågor hade kunnat bedömas och poängsättas olika då frågor kan 

anses vara mer eller mindre värda. Detta anses dock inte ha påverkat studiens 

kvalitetsgranskning av artiklarna till resultatet, utan bedömningen som gjorts ses som 

tillförlitlig.  

Analysmetoden som valdes till studien var Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

Krippendorffs innehållsanalys. En manifest innehållsanalys med latenta inslag genomfördes. 

Valet av en manifest innehållsanalys gjordes då det enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

en bra grund för studenter att utgå ifrån. Även latenta inslags togs med för att tolka texterna. 

Anledning till valet av analysmetod var att den uppfattades som tydlig, och de olika stegen i 

analysen var beskrivet på ett lättförståeligt sätt. Därefter översattes meningsenheterna från 

engelska till svenska. Ett lexikon användes även här för att undvika en feltolkning av texten 

på grund av att engelska inte var författarens modersmål. Enligt Graneheim och Lundman 
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(2004) är det viktigt att finna passande meningsenheter som varken är för långa eller för korta 

för att skapa trovärdighet. För korta meningsenheter riskeras att fragmentering uppstår. Om 

meningsenheten är för lång finns risken att den innehåller flera olika betydelser (a.a.). Vid 

flera tillfällen fick originaltexten läsas om igen för att undvika risk för feltolkning. Eftersom 

de utvalda artiklarnas resultat redan är analyserat material kan studiens resultat ha påverkats 

eftersom materialet ju analyserades ännu en gång. Kodningen genomfördes och fem stycken 

underkategorier utskiljdes. Dessa underkategorier bildade sedan tre huvudkategorier. 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies syfte var att undersöka patienters upplevelser av nutritionsproblem i 

samband med behandling av mag- och tarmcancer. Resultatet visade att patienterna upplevde 

att det fanns förväntningar från omgivningen som innebar att de förväntades äta mer än de 

var kapabla till. Dessa förväntningar kom från såväl anhöriga som sjukvårdspersonal och 

upplevdes som påtryckningar av patienten. Enligt Henderson (1982) ska sjuksköterskan ge 

stöd till patienten och hjälpa denne med den omvårdnad som behövs. Patienter som inte kan 

äta behöver stöd från sjuksköterskan för att bevara sin hälsa (a.a.). Det framkom i resultatet 

att patienterna hade svårt att äta. Svårigheterna grundade sig i både påtryckningar från 

sjukvårdspersonal och från fysiska problem som minskad aptit och smakförändringar. En del 

patienter upplevde svårigheter att äta bland andra människor. Eftersom de inte längre kunde 

kontrollera sin kropp på samma sätt som tidigare tyckte patienterna det var jobbigt att till 

exempel äta på restaurang ifall de skulle bli illamående eller inte ha aptit att äta upp maten. 

Att patienterna inte kunde äta berodde troligen också på sjukhusmiljön, eftersom många 

patienter upplevde att de hade lättare att äta när de kom hem. Henderson (1982) menar att 

grunden i sjuksköterskans arbete ligger i att försöka förstå vad patienterna upplever, men 

samtidigt förstå att det finns en begränsad förmåga att förstå patienters behov. I resultatet 

beskrev patienterna att aptitlösheten hade påverkan på deras livskvalitet. Aptitlösheten 

berodde främst på illamående efter cellgiftsbehandling. Det var främst de patienter som 

tidigare hade besvär av trötthet och minskad aptit. Vilket styrks av Poon m.fl. (2014) som 

också beskriver att aptitlöshet påverkar patienters sociala liv och leder till minskad ork. I 

resultatet framkom att orkeslöshet hos patienterna upplevdes som det symtom som innebär 

mest lidande. Det påverkade patienternas vardag på så sätt att en del hade svårt att utföra sin 

dagliga egenvård. Henderson (1982) beskriver att sjuksköterskan har som uppgift att hjälpa 

patienter att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov. 
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Resultatet visade att patienterna gick ner i vikt ofrivilligt. På grund av att patienternas 

ämnesomsättning påverkades efter problemen med att äta gick de ner i vikt. För de flesta 

patienterna upplevdes viktnedgången som negativt då det hade både fysiska och psykiska 

konsekvenser. Detta styrks av Poon m.fl. som beskriver att näringsstatusen förvärras hos 

patienter som är inlagda på grund av de psykosociala och miljömässiga påfrestningar en del 

patienter kan uppleva när de ligger på sjukhus. Henderson (1982) menar att det primära målet 

med omvårdnad är att patienten ska bli självständig igen. Det innebär att patienter som går 

ner i vikt ofrivilligt behöver hjälp från sjukvårdspersonal att gå upp eller behålla sin vikt. En 

av Hendersons 14 omvårdnadskomponenter beskriver att sjuksköterskan ska hjälpa patienten 

att äta och dricka, för att inte tappa vikt eller gå miste om näring (a.a.).  

 

Slutsats 

Patienterna påverkades av nutritionsproblem på flera olika sätt. Det visade sig att patienterna 

upplevde att de hade förväntningar på sig från omgivningen om att äta mer än de vad de 

klarade av. Omgivningens förväntningar kom från både anhöriga som sjukvårdspersonal och 

patienterna upplevde förväntningarna mer som påtryckningar. Patienterna genomlider redan 

en svår sjukdom som många inte överlever, och borde besparas påtryckningar från 

omgivningen. Det framkom i resultatet att patienterna hade svårt att äta. Svårigheterna 

berodde dels på fysiska problem som minskad aptit och smakförändringar. Att patienterna 

inte kunde äta berodde troligen också på sjukhusmiljön, eftersom många patienter upplevde 

att de hade lättare att äta när de kom hem. Aptitlösheten hade påverkan på patienternas 

livskvalitet, vilket inte är konstigt eftersom de på grund av aptitlösheten inte kan äta och går 

därmed ner i vikt och får ingen energi. Att inte ha någon energi eller ork var det patienterna 

upplevde orsaka mest lidande. Konsekvensen av att inte kunna äta var också oönskad 

viktnedgång, patienterna ville säkert innerst inne kunna äta som vanligt, men finns det ingen 

aptit efter mat blir det en svårighet. Informationen från denna studie kan användas till att 

utveckla en förbättrad omvårdnad för patienter med mag- och tarmcancer och kan hjälpa 

sjukvårdspersonal att främja en god vårdrelation till patienterna. Studien förväntas kunna vara 

ett värdefullt kunskapsunderlag för sjuksköterskor som möter patienter med mag- och 

tarmcancer, och vara till underlag för framtida studier. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Pubmed 

 
 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

 
Pancreatic neoplasms = 
S1 
 

 
62602 

 
2016-03-23 
 

 
 

 
 

 
Nutrition disorders = 
S2 
 

 
294792 

 
2016-03-23 
 

  

 
Weight loss = 
S3 
 

 
33368 

 
2016-03-23 
 

  

 
Nausea = 
S4 
 

 
17372 

 
2016-03-23 
 

  

 
Appetite =  
S5 
 

 
9027 

 
2016-03-23 
 

  

 
Feeding and eating 
disorders = 
S6 
 

 
25629 

 
2016-03-23 
 

  

 
Parenteral nutrition, 
home = 
S 7 

 
1058 

 
2016-03-23 
 

  

 
S1 + S2 
 

 
165 

 
2016-03-23 
 

 
7 

 
1 

 
 
S1 + S3 
 

 
106 

 
2016-03-23 
 

 
6 

 
1 

 
S1 + S4 + S5 + S6 
 

 
1 

 
2016-03-23 
 

 
1 

 
1 

 
 S1 + S7 

 
4  

 

 
2016-03-23 
 

 
2  

 
2  
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Sökningar i Cinahl 
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

 
Pancreatic cancer =  
S1 

 
1600  
 

 
2016-03-23 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
Weight loss = 
S2 

 
8955  
 

 
2016-03-23 
 

 
 
 

 

 
Taste disorders = 
S3 
 

 
195 
 

 
2016-03-23 
 

 
  
 

 

 
Fatigue = 
S4 
 

 
14201  
 

 
2016-03-23 
 

 
  
 

 

 
Gastrointestinal cancer = 
S5 
 

 
527  
 

 
2016-10-13 
 

 
  
 

 

 
Patient OR 
Patients = 
S6 
 

 
481359  
 

 
2016-10-13 
 

 
  
 

 

 
Experience OR 
Experiences OR 
Experiencing =  
S7 
 

 
101182  
 

 
2016-10-13 
 

 
  
 

 

 
Nutrition=  
S8 
 

 
27874  
 

 
2016-10-13 
 

 
  
 

 

 
S1 + S2 
 

 
29 

 
2016-03-19 

 
3 

 
1 

 
S1 + S3 
 

 
1 

 
2016-03-19 

 
1 

 
1 

 
S1+ S4 
 

 
31 

 
2016-03-19 

 
5 

 
1 

 
S5 + S6 + S7 
 

 
42 

 
2016-03-19 

 
3 

 
1 



 

22 
 

 
S5 + S7 
 

 
407 

 
2016-03-19 

 
10 

 
2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011).  

Ja □ Nej □ Vet ej □ Antal...........................................  

Ålder........................................... Man/kvinna....................................  

Ja □ Nej □ Vet ej □ Ja □ Nej □ Vet ej □  

Ja □ Nej □ Vet ej □ Ja □ Nej □ Vet ej □  

Finns det ett tydligt syfte? Patientkarakteristiska  

Är kontexten presenterad? Etiskt resonemang?�Urval�Relevant?  

Strategiskt?  

Metod för  

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □  

– datainsamling tydligt beskriven?�– analys tydligt beskriven?�Giltighet�– Är resultatet 

logiskt, begripligt?�– Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja □ Nej □ Vet ej □  

Ja □ Nej □ Vet ej □ – Råder analysmättnad? Ja □ Nej □ Vet ej □  

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klart och tydligt? – Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram?   Genereras teori? Ja □ Nej □ Vet ej □ Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög □ Medel □ Låg  

Ja □ Nej □ Vet ej □ Ja □ Nej □ Vet ej □  
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

 

Författare/år/la
nd 

Titel Metod Urval Kvalitet 

 
Cooper, C, 
Burden, S.T, 
& Molassiotis 
A. 2014. 
England. 

 
An explorative 
study of the views 
and experiences of 
food and weight 
loss in patients 
with operable 
pancreatic cancer 
preoperatively and 
following surgical 
intervention 

 
Kvalitativ design med en 
hermeneutisk 
fenomenologisk ansats. 
Data samlades in med 
halvstrukturerade 
djupintervjuer. Varje 
intervju spelades in digitalt 
och ordagrant och 
analyseras med hjälp av 
NVivo 8. 

 
13 postkirurgiska 
patienter med cancer 
i pankreas 

 
Hög 

 
 
Malmström, 
M, Ivarsson, 
B, Johansson, 
J, & 
Klefsgård, R 
2013, Sverige. 

 
Long-term 
experiences after 
oesophagectomy/ga
strectomy for 
cancer--A focus 
group study 

 
Kvalitativ metod med 
beskrivande explorativ 
konstruktion med fokus på 
patienternas livskvalitet. 
Datainsamlingen 
genomfördes med hjälp av 
semistrukturerade 
fokusgruppintervjuer. Data 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
 

 
Totalt 17 deltagare 
delades in i 4 
fokusgrupper  

 
Medel 

 
Mueller, M, 
Lohmann, S, 
Thul, P, 
Weimann, A, 
& Grill, E. 
2015. 
Tyskland. 

 
Functioning and 
health in patients 
with cancer on 
home-parental 
nutrition: a 
qualitative study 
 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
analyserades för att 
identifiera kategorier. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades 
ordagrant.  
 

 
16 patienter varav 10 
kvinnor och 6 män i 
åldrarna 33-83.  

 
 
Hög 

 
Olsson, U, 
Bergbom, I, & 
Bosaeus, I 
2002. Sverige. 

 
Patients’ 
experiences of the 
recovery period 3 
months after 
gastrointestinal 
cancer surgery  
 

 
Kvalitativ metod med 
hermeneutisk ansats. 
Intervjuer och samtal med 
patienter om postoperativa 
erfarenheter. 

 
Fyra kvinnor (57-75 
år) och sex män (52-
84 år)  

 
Medel 
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Sandsund, C, 
Pattison, N, 
Doyle, N, & 
Shaw, C 2013, 
Storbritannien. 

 
Finding a new 
normal: a grounded 
theory study of 
rehabilitation after 
treatment for upper 
gastrointestinal or 
gynecological 
cancers - the 
patient's 
perspective 

 
En explorativ kvalitativ 
studie. 
 

 
Trettiotre patienter 
deltog i fem 
fokusgrupper. 
 

 
Medel 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

 

 
Meningsenheter 

 
Översättning 

 
Kondensering 

 
Kod 

 
Kategori 

 
“To be free from physical 
discomfort and have a body 
which did not constantly 
remind them about their 
disease were seen as signs of 
recovery.” 
 
Olsson, U, Bergbom, I, & 
Bosaeus, I. (2002). 
s.57 

 
Patienterna längtade och 
strävade efter att återfå en 
fungerande kropp och känslan 
av välbefinnande och 
"normalitet".�� 
 

 
Patienterna önskade 
återgå en fungerande 
och normal kropp 

 
Att sträva efter ett 
normalt liv 

 
Orkeslöshet 

 
“However, a few participants 
described that dieticians 
appeared to pay too much 
attention to food rather than 
patients themselves, thus 
creating a constant pressure 
for them to eat.” 
 
Cooper, C, Burden, S, & 
Molassiotis, A. (2015) 
s. 1030 
 

 
Men några deltagare beskrev 
att dietister föreföll att lägga 
för mycket uppmärksamhet till 
mat snarare än patienterna 
själva, vilket skapar ett 
konstant tryck för dem att äta. 
 

 
Dietisternas 
uppmärksamhet på 
maten gör att 
patienterna konstant 
känner ett tryck för att 
äta.  

 
Påtryckningar om att 
äta 

 
Omgivningens 
förväntningar 
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Some patients also 
experienced discomfort 
because they were not able 
to, or allowed to, eat and 
drink as before the operation 
had no or poor appetite and 
loss of hunger.  

Olsson, U, Bergbom, I, & 
Bosaeus, I. (2002). 
s.57 

 

 
Vissa patienter upplevde också 
obehag eftersom de inte kunde, 
eller fick äta och dricka före 
operationen eftersom de hade 
ingen eller dålig aptit och 
minskad hunger. 

 
Att känna obehag av 
att inte kunna eller få 
äta. 
 

 
Minskad aptit. 

� 
Oönskad 
viktnedgång� 
och svårt att 
äta 

 

 

 

 

 


