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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Komplementär och Alternativ Medicin (KAM) är ett samlingsnamn för de 
behandlingsmetoder som står utöver skolmedicinen. KAM är ett relativt nytt område och var 
för omkring 20 år sedan nästan obefintligt. KAM är ett ständigt växande område och allt fler 
människor har börjat använda sig utav behandlingsmetoderna. Det innebär att 
sjukvårdspersonalen kommer i kontakt med patienter som använder sig utav KAM dagligen 
men att kunskapsläget kring ämnet är bristfällig. Därför måste sjukvårdspersonalens 
erfarenheter av KAM belysas för att kunna bidra med kunskap om hur dessa patienter ska 
bemötas. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av komplementär 
och alternativ medicin. 
Metod: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie som grundar sig på 6 vetenskapliga 
artiklar som kvalitetsgranskades med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier. Artiklarna analyserades sedan med 
inspiration av Granheim och Lundmans innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier, Behov av kunskap kring KAM, Delade 
meningar inom KAM, Kommunikation kring KAM och Patientens användande av KAM. 
Resultatet visade att kunskapsnivån hos sjukvårdspersonalen är låg och att det påverkar deras 
förmåga att kommunicera kring ämnet med patienter. Det fanns även delade meningar till 
KAM men majoriteten visade sig ha en positiv inställning till KAM i vården. 
Sjukvårdspersonalen upplevde att patienterna använde sig av KAM för att inte utesluta några 
behandlingsalternativ.  
Slutsats: Slutsatsen tar upp resultatets huvudfynd som uppmärksammar sjukvårdspersonalens 
erfarenheter och vad det innebär för sjukvården samt att författarna förmedlar sin syn på 
ämnet. 

 

Nyckelord: KAM, kvalitativ, sjukvårdspersonal, erfarenheter. 
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’Inledning 

Världshälsoorganisationen (2013) beskriver att Komplementär och Alternativ Medicin 

(KAM) har tagit ett stort avancemang världen över det senaste årtiondet och att allt fler länder 

har börjat se de hälsofrämjande fördelarna med behandlingsmetoderna inom KAM. Det har 

lett till att flera av behandlingsmetoderna har tagit steget in i hälso- och sjukvårdsystemen och 

att utövarna har blivit allt fler (ibid.). KAM är ett samlingsnamn för en rad olika 

behandlingsmetoder som står utöver skolmedicinen (NCCIH, 2015). Carlsson och Falkenberg 

(2009) förklarar att traditionell kinesisk medicin är ett exempel på en alternativ behandling 

inom KAM och att taktil massage kan förklaras som en mer komplementär behandling (ibid.). 

Brolinson, Price, Ditmver och Reis (2001) menar att samhället har fått en större tillgång och 

samtidigt ökat sin konsumtion av dessa behandlingsmetoder. I och med att det är hälso- och 

sjukvården som kommer i kontakt med dessa behandlingsmetoder växer behovet av att 

sjukvårdspersonalen fördjupar sin kunskap kring området. Det krävs för att kunna utvärdera 

behandlingsmetoderna i förhållande till säker och riskfri användning samt dess faktiska 

verkan (ibid.). Enligt Hayes & Alexander (2000) har användningen av olika 

behandlingsmetoder inom KAM börjat användas allt mer frekvent av sjukvårdspersonalen på 

sjukhusen. Det finns dock stora skillnader gällande sjukvårdspersonalens kunskap och 

attityder till KAM inom vården (ibid.).  

 

Det finns ett glapp i den kvalitativa forskningen som beskriver sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av KAM inom vården. För att kunna förbättra omvårdnaden av patienter som 

använder sig utav KAM bör sjukvårdspersonalens erfarenheter utav KAM belysas. Genom att 

göra en sammanställning av befintlig forskning inom ämnet kan vi öka kännedomen om 

sjukvårdspersonalens erfarenheter av KAM och på så sätt bidra till en ökad kunskap för 

sjukvårdspersonalen. Denna kunskap skulle kunna bidra till en högre vårdkvalité och en ökad 

säkerhet för de patienter som använder sig utav KAM.  

Bakgrund 

Komplementär och Alternativ Medicin (KAM)  

KAM är ett samlingsnamn för de behandlingsmetoder som står utöver skolmedicinen. 

Komplementär medicin definieras som när en behandlingsmetod inom KAM används i 
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samråd med skolmedicinen. Alternativ medicin tolkas däremot som en behandlingsmetod som 

kan användas istället för skolmedicinen (NCCIH, 2015). Skolmedicin är den rad av 

behandlingar som redan är etablerade inom sjukvården (Carlsson & Falkenberg, 2009). När 

behandlingar inom komplementär och alternativ medicin interageras med skolmedicinen 

benämns det som integrativ medicin (Falkenberg, 2013). Integrativ medicin är då den 

skolmedicinska behandlingen kombineras med en behandling som exempelvis massage i 

smärtlindrande syfte till en patient som upplever smärta vid cancer. På så sätt kan patientens 

välmående öka och samtidigt minska patienten användning utav smärtstillande läkemedel 

(Carlsson & Falkenberg, 2007).  

 

Kramlich (2014) förklarar att målet med behandlingsmetoderna inom KAM inte har avsikten 

att ersätta skolmedicinen utan istället fungera som ett komplement till hälso- och sjukvården 

för att kunna erbjuda patienten ett mer holistiskt behandlingsalternativ. Fokus ligger på hälsan 

och dess helande effekt istället för enbart sjukdomen (Carlsson & Falkenberg, 2007). KAM är 

ett nytt behandlingsområde och var för omkring 20 år sedan nästan obefintligt inom hälso- 

och sjukvården. KAM är ett ständigt växande område och allt fler människor har börjat 

använda sig utav behandlingsmetoderna. Sättet att se på KAM kan variera mellan olika 

länder, det gör att definitionen på de behandlingsmetoder som inkluderas i KAM kan skilja 

sig åt mellan olika länder (Falkenberg, 2013). 

 

Bodeker och Kronenberg (2002) förklarar att KAM är något som brukas över hela världen 

men att det är mer vanligt i utvecklingsländer. Så många som 80 % av befolkningen i vissa 

Afrikanska länder har någon gång använt sig utav behandlingsmetoderna inom KAM. Det är 

heller inte alla som har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att få behandling på ett 

sjukhus. De väljer istället att behandla sig med de mer traditionella behandlingsmetoderna 

inom KAM då det är ett billigare alternativ (ibid.). För att behandlingsmetoderna ska kunna 

implementeras som en standardiserad behandling är det många krav som måste uppfyllas. Ett 

av de främsta kraven är patientsäkerheten. För att behandlingsmetoden ska kunna klassas som 

säker ställs det höga krav på att få fram evidens inom forskningen samt att de uppfyller de 

nationella riktlinjerna. Behandlingsmetoden måste kunna bevisas som effektiv och kunna 

säkerställa det förväntade resultatet (Carlsson & Falkenberg, 2007). 

Akupunktur är ett exempel på en behandling som har sina rötter inom KAM men som på 

senare tid har visat sig få goda vetenskapliga resultat och har då kunnat implementeras inom 

skolmedicinen (Almeida, 2012). 
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Sjukvårdspersonal 

Det står skrivet i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att sjukvårdspersonal omfattar all 

personal som arbetar med hälsa och sjukvård. Det innefattar inte bara personal på ett sjukhus 

utan både privata och offentliga vårdinrättningar. Det innebär också andra professioner utöver 

sjuksköterska och läkare. För att få jobba under kategorin sjukvårdspersonal måste man arbeta 

efter specifika riktlinjer. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anger kraven som samhället 

kräver av vårdgivare. Några exempel på detta är att utföra arbetet i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Att ge patienten individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns för undersökning, vård och 

behandling (ibid.). Detta arbete beskriver sjukvårdspersonal som personal i en 

sjukhushusmiljö. 

 

Personcentrerad vård 
Svensk sjuksköterskeförening (2013) definierar personcentrerad vård som 

sjukvårdspersonalens sätt att se på en människa med ohälsa ur ett perspektiv där sjukdomen 

och ohälsotillståndet inte definierar patienten. Personcentrerad vård är ett närmande som 

fokuserar på att möta den unika individen, ta vara på dennes resurser och människans 

subjektiva upplevelser om ohälsotillståndet. En början i personcentrerad vård är att gå från 

benämningen patient till person då patient främst förknippas med den sjuka kroppen medan 

begreppet person vill betona människans unika behov och erfarenheter.  

Det finns begrepp som är snarlika och jämförbara med personcentrerad vård. Patientcentrerad 

– och klientcentrerad vård är två exempel på uttryck som använts för att understryka 

betydelsen av att involvera och planera vården i samverkan med patienten samt att 

vårdrelationen utgår från ett samarbete mellan sjukvårdspersonal och patient (ibid.). 

Jormfeldt, Brunt, Rask, Bengtsson och Svedberg (2013) menar att personcentrerad vård är 

själva samspelet mellan vårdare och vårdtagare samt att personcentrerade vård karaktäriseras 

av nyckelbegreppen holism, individanpassad, respekt och empowerment (ibid.). Earp (2014)  

beskriver att om patienten uttrycker en vädjan om att KAM är någonting bra måste de ha 

överseende med KAM och kunna involvera det i patientens fulla behandling för att uppnå en 

hög patientcentrerad vårdnivå. Att utesluta KAM vore detsamma som att utesluta en 

patientcentrerad vård (ibid.). Parkman (2000) beskriver att sjukvårdens plan för en 

patientcentrerad vård bör inkludera KAM, särskilt när skolmedicinen har visat sig ha låg 
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effekt på patienten. Sjukvården borde istället involveras i patientens användande utav KAM 

för att kunna följa och utvärdera resultaten av behandlingarna (ibid.).   

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) innebär personcentrerad vård att ge personen de 

bästa förutsättningarna utifrån den evidens som förligger för att personen ska kunna göra ett 

val kring dennes hälsa. Bortom evidensen innebär personcentrerad vård också att ge personen 

en självbestämmanderätt till att göra val utanför ramen för evidensen, samt att respektera och 

inte predika emot personens val. Det innebär sinsemellan att sjukvårdspersonalen ibland 

måste respektera personens önskan trots att det kan föreligga en risk i dennes val (ibid.). 

Sjuksköterskans möte med patienten 

Joyce Travelbee (1971) förklarar i sin interaktionsteori hur viktig det är med en fungerande 

kommunikation och att grunden till en god omvårdnad ligger i mötet mellan sjuksköterska 

och patient (ibid.). Fossum (2007) beskriver att varje möte utgår från en unik bild av individen 

och det ställer krav på att sjukvårdsperonsalen måste vara både flexibel samt att erhålla en god 

förmåga att kunna kommunicera med patienten. Patienten vill ofta ha insikt och förstå sitt 

tillstånd samtidigt som de vill bli sedda för den person de är. Möten kan innebära gemytliga 

samtal där patienten får möjligheten att tala öppet om sina funderingar och upplevelser. Det är 

vid dessa möten som sjukvårdspersonalen strävar efter att förstå vad patientens upplevelser 

betyder för dem. I mötet med en människa finns det många aspekter att ta hänsyn till. Kön, 

ålder, omgivning, kultur och sociala villkor är några av de faktorer som spelar en stor roll för 

mötets utfall (ibid.). 

 

Enligt Arungwa (2014) utgör kommunikationen en central roll i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete samt att strävan efter en fungerande relation mellan patient och 

sjukvårdspersonal är väsentlig för att vården ska hålla en hög kvalité. En bra relation anses 

vara där sjukvårdspersonalen värdesätter och besvarar patienten utifrån personen i sin helhet, 

ett patientcentrerat närmande. En bra kommunikation och relation till patienten har visat sig 

leda till många bra utfall och gynnsamma hälsoeffekter för patienten (ibid.).   

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av komplementär och 

alternativ medicin. 
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Metod 

Design 

Studien utfördes som en litteraturstudie som grundar sig på vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att innehållet i en litteraturstudie 

består av litteratur inom det ämne eller problemområde som författaren valt att inrikta sig mot. 

Litteraturen granskas kritiskt för att sedan kunna sammanställas till ett resultat. När en 

kvalitativ ansats används inom vården strävar forskaren efter att förstå, beskriva och tolka 

uppfattningar och upplevelser hos människor (ibid.).  

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen bestod av litteratursökningar av vetenskapliga artiklar inom medicin och 

vårdvetenskap på två olika databaser. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl 

och PubMed. Databaserna ansågs vara relevanta då Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

beskriver att databaserna inriktar sig mot omvårdnad inom hälso- och sjukvård.  Cinahl som 

står för Cumulative Index to the Nursing and Allied Health Literature och är en databas för 

hälso- och sjukvård med inriktning på omvårdnad och biomedicin m.m. Cinahl innehåller 

cirka 2,2 miljoner engelskspråkiga artiklar i form av referenser från omvårdnadstidskrifter 

(nursing journals). Enligt Willman & Stoltz (2002) är PubMed den största internationella 

medicinska databasen. PubMed är Nationella library of medicin´s webbversionen av 

databasen Medline. Som i sin tur är den i särklass största bibliografiska databasen inom 

biomedicin, odontologi samt vårdvetenskap. De här två databaserna valdes för att de 

innehåller mest kritiskgranskade artiklar inom valt område (ibid.). Litteratursökningen gjordes 

utifrån specifika sökord vars betydelse liknade de som står skrivet i syftet. Exempelvis 

complementary therapies och unconventional therapies. Sökorden som användes i studien 

söktes upp i databasernas respektive ämnesorlista för att identifiera att söktermen fanns med i 

ämnesordlistan. Cinahl headings i Cinahl och Medical Subject Headings (MeSH) i 

Pubmed/Medline (Willman et al, 2011). Sökord som inte gick att identifiera i 

ämnesordlistorna användes istället i samband med fritextsökning för att hitta artiklar som 

innehöll det specifika sökordet. De sökord som användes var: Alternative therapies, nurse 

attitudes, alternative medicine, interview, complementary therapies, unconventional 

therapies, complementary alternative medicine, nurses experience, nurses perception och 

integrative medicine.  
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Vid de sökningar som utfördes i Cinahl gjordes tre avgränsningar: Peer reviewed, research 

article och english language. English language markerades för att sortera bort de artiklar vars 

fulltext inte var översatt till engelska. Enligt Willman och Stoltz (2002) innebär 

avgränsningen peer reviewed och research article att artiklarna var vetenskapliga samt att de 

blivit kritiskt granskade före dess publicering av en person med vetenskaplig expertis inom 

området. I litteratursökningen användes den booleska sökoperatorn AND. Genom att använda 

AND beskriver Willman och Stoltz (2002) att två eller flera sökord kombineras för att 

avgränsa sökningen till ett specifikt område. Genom att kombinera sökord med AND ökar 

chanserna att få tag i mer relevant forskningen som speglar studiens syfte (ibid.). För att 

optimera kvalitén på sökningarna i Cinahl och PubMed bokades en tid med högskolans 

bibliotekarie. 

 

Inklusionskriterier 
Kriterierna som skulle uppfyllas var artiklar inom medicin och omvårdnadforskning med en 

kvalitativ design som berör omvårdnadsarbete ur sjukvårdspersonalens perspektiv mellan 

1995-2015. Studien omfattar sökningar internationellt vilket innebär att inga geografiska 

avgränsningar gjordes i litteraturssökningen. 

 

Litteratursökning 
Sökningarna i databasen Cinahl utfördes från två olika datorer, men de 499 titlarna som 

framkom i sökningen lästes igenom tillsammans. Många av titlarna kunde snabbt uteslutas då 

titeln inte såg ut att svara på studiens syfte eller att det var uppenbart i titeln att studien var 

baserade på en kvantitativ metod. I PubMed utfördes sökningarna tillsammans på en 

gemensam dator och sorterades med ”Most relevance” för att kunna utesluta de titlar som inte 

innehöll något ord i den sökta termen. Totalt sett lästes 118 abstrakt igenom för att kunna 

klargöra att studierna innehöll en metod av kvalitativ design. Många artiklar kunde uteslutas i 

samband med att metoden inte var av kvalitativ design eller att artiklarna inte svarade mot 

studiens syfte. Till slut fick vi ihop 7 artiklar som ansågs svara mot studiens syfte som sedan 

kunde gå vidare mot kvalitetsgranskning. 
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Kvalitetsgranskning 

De sju artiklar som vi valt att inkludera har granskats enligt bilaga H i Willman et Al’s (2011) 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Se bilaga 2). 

Granskningsprotokollet har diskuterats och anses ha relevanta frågor för att kunna bedöma 

artiklarnas kvalité i förhållande till studiens metod. Först har respektive artikel lästs igenom 

enskilt för att ge en tydlig bild av artiklarnas innehåll. Därefter lästes artiklarna igenom 

tillsammans och granskades enligt frågorna i bilaga H då svaren kunde vara jag, nej eller vet 

ej. Protokollet har 14 stycken frågor och för varje ja-svar har vi tilldelat artikeln 1 poäng. Det 

innebar att maxpoängen enligt protokollet var 14 poäng. Poängen sammanställdes för 

respektive artikel och räknades om i procent där 1 poängs motsvarar ca 7 %. Artiklarnas 

kvalité kunde kategoriseras i antingen hög, medel eller låg kvalité (se figur 1). För att artikeln 

skulle erhålla en hög kvalitét krävdes en poäng på minst 90 %, medelkvalitet mellan 70-90 % 

och låg kvalitet på 70 % och lägre. Av de sju artiklar som ansågs kunna vara relevanta att ingå 

i resultatet uteslöts en på grund av att den erhöll för låg kvalitet (se bilaga 3). 

 

Figur 1: Bild som redovisar kvalitetsgranskningens poängsättning. 

Dataanalys  

Dataanalysen av de sex artiklar som godkändes vid kvalitetsgranskningen utfördes med 

inspiration av Granheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorfs innehållsanalys. En 

dataanalys är ett instrument som används för att bearbeta insamlad data för att kunna 

identifiera mönster och teman i texten (Forsberg & Wengström, 2008). En kvalitativ 

innehållsanalys utförs för att förtydliga det mest väsentliga i texten. I en kvalitativ 

innehållsanalys arbetar forskaren med textens innehåll från ett öppensinnat perspektiv utan att 

låta insikten i ämnet påverka tolkningen av texten (ibid.). Analysen utfördes som en manifest 

innehållsanalys med latenta inslag. Granheim och Lundman (2004) förklarar att en manifest 

Hög kvalité

• ≥ 12 poäng 
eller 90 %

Medel kvalité

•Mellan 10‐12 
poäng eller 
70‐90 %

Låg kvalité

•< 10 poäng 
eller < 70 %
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innehållsanalys beskriver det som direkt uttrycks i texten med en låg grad av tolkning medan 

en latent metod beskriver textens bakomliggande orsak utifrån författarens tolkning av 

innehållet (ibid.).  

Det första steget i analysprocessen gick ut på att ta ut meningsenheter som ansågs vara 

relevanta till studiens syfte. Granheim och Lundman (2004) förklarar att meningsenheter är 

stycken tagna från texten som ser ut att ha gemensamma nämnare. Efter att meningsenheterna 

tagits ut läste vi igenom artiklarnas resultat igen för att försäkra oss om att vi inte utelämnat 

några meningar som hade kunnat vara aktuella för studien. Sedan översattes 

meningsenheterna i samband med att meningsenheterna kondenserades. Granheim och 

Lundman (2004) skriver att syftet med kondenseringen är att korta ner den ursprungliga 

texten samtidigt som meningsenhetens innehåll behålls tydligt och beskriver dess innebörd. 

Efter att kondenseringen av samtliga meningsenheter utförts kortades texten ned genom en 

kodning. Granheim och Lundman (2004) beskriver kodning som en sammanfattning av 

textens innehåll genom att med enbart ett eller några enstaka ord kunna beskriva textens 

innehåll. Därefter färgkodades meningsenheterna med blå färg som skulle symbolisera 

kunskap, grön färg symboliserade kommunikation, gul färg belyste sjuksvårdspersonalens 

upplevelse och röd färg belyste sjukvårdspersonalens attityder till KAM. De färgkodade 

meningsenheterna diskuterades sedan för att kunna skapa kategorier och underkategorier. 

Granheim och Lundman (2004) förklarar att flera koder med en likartad betydelse gentemot 

syftet kan placeras in i kategorier. 

  



 

12 
 

Resultat 

I datanalysen framkom fyra huvudkategorier: Behov av kunskap kring KAM, Delade 

meningar till KAM i vården, Kommunikation kring KAM, Patientens användande av KAM. 

Samt två underkategorier: Ett svårdefinierat begrepp och helhetsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Bild som redovisar resultatets kategorier och underkategorier. 
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Behov av kunskap kring KAM 

Sjukvårdspersonalen relaterade sin bristande kunskap inom KAM till stressiga 

arbetsmiljöer, vårdutbildningar som saknade undervisning om KAM. Personalen 

uttryckte att KAM stod utanför deras profession. Det framkom att 

sjukvårdspersonalen tyckte att information om KAM bör finnas tillgänglig för både 

sjukvårdspersonal och patienter samt att det är viktigt med fortsatt utbildning och 

träning inom området (Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & Douglas 1999, 

McDowell & Burman 2004, Smith & Wu 2012). 

Brist på kunskap om KAM utgjorde ett hinder för sjukvårdspersonalen att kunna 

samtala med patienter om det. De upplevde att många patienter frågade 

sjukvårdspersonalen om råd angående KAM men att de var inkapabla till att kunna 

ge bra råd eftersom att de saknade kunskap. Sjukvårdspersonalen visade intresse för 

att utöka sin kunskap om KAM för att kunna förhindra att vårdskador uppkommer.  

De beskriver att det var viktigt att ha kunskap om KAM då det finns risker att 

behandlingar som naturläkemedel och mer traditionella läkemedel kan integrera med 

den traditionella skolmedicinen (Bjerså, Forsberg & Fagevik Olsén 2011, Smith & 

Wu 2012). 

 

“They ask about herbs or Gigong, but I don’t have much to offer in the 

way of my knowledge base’.”( Smith & Wu 2012, s 2660)  

Ett svårdefinierat begrepp 

Sjukvårdspersonalen upplevde att kunskap kring KAM på sjukhus runt om i världen var 

bristfällig i flera avseenden. De upplevde att KAM var ett svårdefinierat begrepp på grund av 

alla de olika behandlingar, behandlingsmetoder och hälsoperspektiv men var införstådda med 

att det var något som härstammade utanför den befintliga sjukvården. Sjukvårdspersonalen 

hade även svårt att skilja på vad som räknades till komplementär respektive alternativ 

behandling. Det framgick också att sjukvårdspersonal med en kulturell bakgrund utanför 

västvärlden använde sig av behandlingar som klassificeras som KAM i deras sjukhussystem 

utan vetskap om att det klassificerades som en metod inom KAM (Bjerså, Forsberg & 

Fagevik Olsén 2011, Fearon 2003, Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & Douglas 1999, 

McDowell & Burman 2004, Smith & Wu 2012, Wanchai, Armer & Stewart 2015). 

Sjukvårdspersonalen träffade emellanåt på patienter som utövade KAM i relation till sin 
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kulturella och religiösa bakgrund. Dessa patienter upplevde inte att deras bruk av 

behandlingsmetoderna var någonting ovanligt eller att det fanns en risk för att skada sig 

(Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & Douglas 1999).  

“Acupuncture and Chinese herbs have been practiced in our society for 

ages. It’s a mainstream of medical practice in our society” (Smith & Wu 

2012, s 2661)  

Delade meningar till KAM i vården. 

Sjukvårdspersonalen hade en konstruktiv syn på KAM och majoriteten tyckte att det skulle 

kunna fylla ett syfte inom vården. Många upplevde att det kunde vara fördelaktigt att testa 

behandlingsmetoderna länge det inte fanns risk för vårdskador. Om det funnits mer bevis på 

att KAM var säkert att använda samt att det fanns tydliga direktiv från administration och 

läkare vore sjukvårdspersonalen mer mottagliga att involvera KAM i sitt dagliga arbete. Det 

upplevdes att ett avancemang inom forskningen kring KAM vore fördelaktigt men att det 

ligger på utövarnas ansvar att själva bedriva den. Det fanns också åsikter om att det var 

onödigt att forska kring ämnet då den traditionella vården upplevdes vara tillräcklig för att 

möta patienternas behov (Bjerså, Forsberg & Fagevik Olsén 2011 & Fitch, Gray, 

Greenberg,Labrecque & Douglas 1999 & Smith & Wu 2012.)  ”We don’t need to know 

anything about it if there is no proven effect” ( Bjerså, Forsberg & Fagevik Olsén 2011, s 45.) 

Det fanns sjukvårdspersonal som upplevde att KAM stod utanför deras profession och att det 

inte ingick i sjukvårdens kliniska omfattning. De upplevde att begreppet KAM var otydligt 

och att det skulle bli för tidskrävande att lära sig behandlingsmetoderna. Dock ville de utöka 

sin kunskap kring området för att kunna skapa sig en förståelse (Bjerså, Forsberg & Fagevik 

Olsén 2011 & Smith & Wu 2012). Sjukvårdspersonalen uttryckte att utbildningen är baserad 

på evidensbaserad kunskap. Det skapar ett hinder för att introducera behandlingar utan 

evidens, samt att de inte ville gå emot sjukhusets direktiv. Bristen på kunskap och evidens 

gjorde sjukvårdspersonalen osäkra på om de borde eller kan rekommendera behandlingar 

inom KAM till sina patienter (Bjerså, Forsberg & Fagevik Olsén 2011 & Smith & Wu 2012). 

Trots denna osäkerhet upplevde sjukvårdspersonalen att människor har rätt till information 

och att det var sjukvårdspersonalens ansvar att tillgodose dem det. Att patienten erbjuds 

möjligheten att vara involverad i beslut, samt att ta del av resurser och information  upplevdes  

vara grundläggande inom den personcentrerade vården (Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & 

Douglas 1999.) Sjukvårdspersonalen vill dock framhålla och förtydliga det faktum att KAM 
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inte ersätter den traditionella behandlingen. Sjukvårdspersonalen upplevde att de var oroliga 

över att patienter skulle förlita sig på KAM och avfärda den traditionella sjukvården (Bjerså, 

Forsberg & Fagevik Olsén 2011 & Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & Douglas & Smith & 

Wu 2012.) 

“I think there is a great danger in relying on it to the exclusion of 

conventional therapies; that's always my concern”( Fitch, Gray, 

Greenberg,Labrecque & Douglas 1999, s 242). 

Patientens användande av KAM 

KAM var något som upplevdes vara ett ytterligare alternativ till behandling som fokuserade 

på att stärka patientens självkänsla genom psykologiskt helande. Sjukvårdspersonalen 

upplevde att KAM var ett sätt för patienten att fullborda sin behandling och sträva efter att bli 

helt återställd då skolmedicinen inte räckte till. Personalen upplevde att det fanns en stark 

vilja hos patienterna att prova på olika allternativ för att förbättra sitt tillstånd. Det kunde gå 

så långt att patienterna blev desperata och ville försöka med allt för att få ett grepp om sin 

sjukdom. Sjukvårdspersonalen uttryckte oro över att patienternas desperation skulle leda till 

att de spenderade alla sina pengar på meningslösa behandlingar i sitt sökande efter ett mirakel 

(Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & Douglas 1999, Wanchai, Armer & Stewart 2015.)  

..they don't want to leave any stones unturned, many of them.... They want 

to try anything that might cure them. (Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & 

Douglas 1999 s, 242). 

Helhetsperspektiv 

Sjukvårdspersonalen upplevde att KAM skulle kunna fungera som ett stöd för att kunna 

förbättra det psykologiska likaväl som det emotionella välmåendet hos patienten. När 

patientens mentala stöd visade sig vara starkt kunde sjukvårdspersonalen se att patienten fann 

nya krafter (Wanchai, Armer & Stewart 2015.) KAM behövde inte nödvändigtvis innebära 

behandling av ett symtom utan det erbjöd ett mer holistiskt och personcentrerat närmande där 

kärnan bestod av att förbättra patientens förutsättningar och livskvalité. (Fitch, Gray, 

Greenberg,Labrecque & Douglas 1999, Bjerså, Forsberg & Fagevik Olsén 2011). 

Sjukvårdspersonalen kunde se att KAM har en betydande roll i det palliativa vårdandet.  De 

upplevde att KAM kunde ge patienten sinnesfrid vilket upplevdes underlätta patientens 

förmåga att acceptera sin sjukdom och möta döden på ett mer fridfullt sätt (Bjerså, Forsberg 

& Fagevik Olsén 2011 & Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & Douglas 1999.) 
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“I think there are a lot of things that can be done holistically that do 

nothing but good” (Fitch, Gray, Greenberg, Labrecque & Douglas 1999 s 

240).  

 

Kommunikation kring KAM 

Sjukvårdspersonalen upplevde att samtal om KAM inte fungerade inom vården och att de 

sällan frågade patienterna om de använde någon av behandlingarna. Sjukvårdspersonalen var 

enhälliga i antydan om att de i allmänhet behöver träna på att kommunicera för att kunna 

möta varje patient som en unik individ med olika önskemål för att ge dem individuellt stöd. 

De upplevde att sjukvårdspersonalen bör ta sig tid till att uppmuntra frågor från patienter 

kring ämnet samt att vara öppna för att kunna föra en dialog kring de olika behandlingarna. 

När patienter startade en dialog kring KAM upplevde viss sjukvårdspersonal att patienterna 

kunde bli bemötta med skepticism av exempelvis läkare och sjuksköterskor vilket kunde leda 

till att patienterna inte självmant valde att prata om det (Bjerså, Forsberg & Fagevik Olsén 

2011, Fitch, Gray, Greenberg,Labrecque & Douglas 1999,  McDowell & Burman 2004). 

Flera av sjuksköterskorna uttryckte att det ingick i deras roll som sjuksköterska att informera 

och utbilda både personal och patienter om KAM, men att det inte alltid fanns tid i deras 

arbete för att hinna med det. Att sjukvårdspersonalen inte uppmuntrar samtal kring KAM med 

patienterna kunde innebära en risk där patientinformation uteblev, vilket kunde leda till 

allvarliga konsekvenser (Bjerså, Forsberg & Fagevik Olsén 2011, Fitch, Gray, 

Greenberg,Labrecque & Douglas 1999,  McDowell & Burman 2004). 

“ think that us developing better communication skills so that we allow 

people to communicate their concerns and we don't turn it off as 

unimportant. If you don't talk about this, what happens is that you will 

have two treatment protocols, one that is supervised and monitored and 

one that isn't. And you don't know how they interact.” ( Fitch, Gray, 

Greenberg,Labrecque & Douglas 1999, s 243) 

Att föra en öppen dialog med patienter om KAM upplevdes vara ett sätt för 

sjukvårdspersonalen att kunna förhindra att patienter kom i kontakt med bedragare som 

utförde meningslösa behandlingar och spelade på patienternas sårbarhet (Fitch, Gray, 

Greenberg,Labrecque & Douglas 1999). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I studien studeras sjukvårdspersonalens erfarenheter av komplementär och alternativ medicin 

i vården. Studien valdes att utföras som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa ansatsen valdes på grund av metodens sätt att tolka och skapa förståelse för 

människans upplevda erfarenhet av ett specifikt fenomen (Forsberg & Wengström 2008.) 

Enligt Polit & Beck (2012) grundar sig resultatet av kvalitativ forskning på människors 

erfarenheter och kunskap av ett fenomen. En litteraturstudie valdes att genomföras i 

beaktande att fördelen med metoden är att forskaren sammanställer den befintliga forskning 

inom valt område för att ta reda på hur forskningsläget ser ut (ibid.). Då studiens syfte tar upp 

ett ämne som är relativt outforskat samt att majoriteten av de artiklar som fanns publicerade 

var av kvantitativ karaktär skapades en viss problematik i att hitta artiklar inom det valda 

ämnet. Att istället utfört en empirisk studie kan i efterhand ha varit ett bättre alternativ 

relaterat till bristen på forskning inom ämnet. Polit & Beck (2012) beskriver att forskaren i en 

empirisk studie samlar in ny data och då bidrar med ny kunskap till det valda 

forskningsområdet vilket kan vara till fördel om det råder brist på forskning kring området. 

Polit & Beck (2012) förklarar att forskaren bör ta hänsyn till den tid som finns att tillgå när 

valet av studie ska göras. En empirisk studie ansågs i vårt fall kräva mer tid än vad som fanns 

till vårt förfogande när alternativet diskuterades.  

Majoriteten av sökningarna utfördes i Cinahl då databasen ansågs vara lättare att hantera och 

erhöll relevant forskning inom ämnet. Då Willman et al (2011) beskriver att Cinahl till 65 

procent innehåller artiklar som handlar om omvårdnad och är mer omvårdnadsinriktat än vad 

PubMed/Medline är, kändes det som en relevant källa att hämta vetenskapliga artiklar från 

(ibid.). Fler sökningar i PubMed kunde eventuellt ha resulterat i ytterligare någon artikel men 

de sökningar som utfördes i databasen fann samma artiklar som i Cinahl.  

Författarnas kunskaper inom databasernas uppbyggnad och funktion var något begränsad i 

studiens initiala stadie. Willman et al (2011) beskriver att forskaren bör känna till hur 

databaserna är uppbyggda och att deras uppbyggnad skiljer sig ifrån andra sökmotorer. Det 

beslutades om att boka en tid med en bibliotekarie på Blekinge tekniska högskola (ibid.). Det 

resulterade i möjligheten att kunna utveckla en sökstrategi och lära sig mer ingående om hur 

databaserna är uppbyggda. 
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Den booleska sökoperatorn AND var den enda som författarna valde att inkludera i 

litteratursökningen. Den kändes relevant eftersom att Willman et al (2011) beskriver att den 

används vid litteratursökningar för att kunna kombinera sökord samt precisera och begränsa 

antalet sökningar för att svara mot syftet (ibid.). Sökoperatorn OR valdes att uteslutas då 

sökningarna behövde preciseras mot det specifika ämnet som skulle svara mot studiens syfte. 

Nackdelarna med att utesluta OR diskuterades då det uppstod svårigheter att hitta artiklar och 

sökoperatorn OR har enligt Willman et al (2011)  ett syfte att kombinera flera sökord (ibid.). 

Att ha inkluderat OR i sökningarna kunde därför ha resulterat i flera träffar. En annan 

sökoperator som valdes att inte inkluderades var NOT. NOT används för att utesluta en 

specifik sökterm i sökningen. Då antalet artiklar var begränsade ansågs söktermen inte 

relevant att använda. 

 

Litteratursökning i andra databaser som The Allied and Complementary medicine database 

(AMED) hade eventuellt resulterat i fler relevanta artiklar i ämnet och gett möjlighet till fler 

artiklar till resultatet. Dock krävdes medlemskap för att kunna använda databasen och det 

gjorde det omöjligt för författarna att nyttja den. Då studien handlar om komplementär och 

alternativ medicin hade möjligheten att identifiera ytterligare relevant material till resultatet 

kunnat öka ifall sökningarna hade gjorts i en databas som inriktar sig mot komplementär och 

alternativ medicin. Resultatet innehåller enbart sex stycken artiklar då det var svårt att hitta 

relevanta artiklar inom ämnet. I sökningarna fanns det två artiklar som varken författarna eller 

skolan kunde få åtkomst till. Dessa artiklars titlar svarade väl mot studiens syfte och hade om 

åtkomst varit möjlig, kunnat berika resultatet. Den begränsade mängden artiklar kan upplevas 

vara ett studiens svagheter, samtidigt som de inkluderade artiklarna i resultatet svarar väl mot 

studiens syfte och innehåller tillräcklig datamängd för att resultera i ett resultat. Enligt Olsson 

& Sörensen (2011) består vanligtvis resultatet i en litteraturstudie av 5-6 vetenskapliga 

artiklar. Antalet artiklar bedömdes vara tillräckligt då området är i behov av mer forskning 

och de aktuella artiklarna kunde utformas till ett resultat. 

Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska. Båda författarna i i studien var väl 

bekanta med det engelska språket. Det engelska språket är ett världsomfattande språk och 

majoriteten av all forskning är därför skriven på engelska. Begreppet komplementär och 

alternativ medicin var i stort sett outforskat för 20 år sedan. Eftersom att forskningen är 

relativt ung ansågs det vara relevant att inkludera artiklar från 1995 och framåt. Den äldsta 

artikeln som användes var från 1999.  Då det idag finns mer evidens kring KAM riskerar äldre 
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artiklar att ta upp behandlingsmetoder som idag används inom skolmedicinen. Eftersom syftet 

med studien var att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av KAM inom vården ansågs det 

inte påverka resultatet negativt. Studien omfattade enbart artiklar som fokuserade på 

sjukvårdspersonalens erfarenheter och upplevelser av KAM. Artiklarna inkluderar till en stor 

majoritet enbart sjuksköterskor. Dock förekom det någon enstaka profession utöver 

sjuksköterskan inom hälso- och sjukvården som läkare, dietist och sjukgymnast. Eftersom det 

enbart handlade om ett fåtal valdes artiklarna att inkluderas då fokusen fortfarande låg på 

omvårdnaden. I de artiklar där det var möjligt att urskilja sjuksköterskans erfarenheter från de 

övriga professionernas valde vi att enbart ta med sjuksköterskans erfarenheter. Artiklar som 

innefattade specialistsjuksköterskor inom onkologi valdes att exkluderas, eftersom det var 

allmänsjuksköterskans erfarenheter som författarna ville belysa. I studien erhöll en av 

artiklarna en mixad metod av både kvalitativ och kvantitativ design. Det var förhållandevis 

enkelt att extrahera det kvalitativa materialet från artikeln vilket gjorde att artikeln ansågs 

innehålla de kvalitéer som krävdes för att ingå i resultatet. 

 

Då det redan fanns ett begränsat antal artiklar omfattade studien internationella sökningar 

vilket innebar att inga geografiska avgränsningar gjordes. Studien inkluderar artiklar från 

Sverige, Canada, Storbritannien, USA, Taiwan och Thailand. Enligt Willman & Stoltz (2002) 

kan resultatets trovärdighet öka genom att forskare från olika länder kommit fram till likartade 

resultat. Det negativa med att involvera artiklar från olika delar i världen är att både kulturella 

aspekter samt hälso- och sjukvårdssystemen kan skilja sig åt. Trots den geografiska skillnaden 

ansågs resultatet vara relevant att använda i studien, de geografiska skillnaderna kunde till och 

med ge ett vidgat perspektiv i resultatet.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes enligt Willman et als (2011) Bilaga H då 

modellen ansågs ha aktuella frågor i förhållande till den kvalitativa metod som använts. 

Frågorna lästes igenom och diskuterades i syfte att båda författaren skulle vara ense om deras 

innebörd för att få liknande resultat. Två av artiklarna erhöll en hög kvalité medan 4 stycken 

hamnade på medelkvalité. Enligt Willman & Stoltz (2002) föreligger en risk att författarna 

övervärderar eller undervärderar materialet. Frågorna i protokollet kan tolkas annorlunda av 

författarens subjektiva värdering av frågornas värde vilket kan påverka poängsättningen. 

Protokollet har i den här studien följts noga som möjligt för att ge artiklarna en rättvis 

bedömning.  
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Dataanalysmetoden som valdes att användas i studien var Granheim och Lundmans (2004) 

tolkning av Krippendorffs innehållsanalys. Innehållsanalysen valdes utifrån det faktum att 

metoden upplevdes vara tydlig samt att beskrivningen av tillvägagångssättet i de olika stegen 

var lätta att förstå sig på. Vid kondensering, kodning och kategorisering av meningsenheterna 

översattes meningsenheterna med hjälp av ett lexikon då några av orden var främmande och 

svåra att förstå. Eftersom ingen av författarna har engelska som modersmål föreligger en risk 

för feltolkning vid översättning. Engelskan anses vara ett mer komplext språk än det svenska 

språket och kan upplevas vara ett problem vid formulering av meningsbyggnader och 

översättandet av en meningsenhet. Kunskapen i engelska hos författarna ansågs vara av god 

kvalité förekomsten av feltolkning i texten förmodas vara relativt låg. Utformningen av 

kategorier ansågs vara ett komplicerat moment. Istället för att dela upp meningsenheterna i 

kategorier direkt efter kodningen färgkodades meningsenheterna i olika färger som ansågs 

höra samman för att kunna underlätta kategoriseringen av meningsenheterna. Det föreligger 

en möjlighet att andra författare skulle kunnat tolka meningsenheterna annorlunda då det ofta 

förekommer en viss grad av tolkning och förförståelse till ämnet. Forsberg & Wengström 

(2008) beskriver att författaren har lätt för att tolka materialet i kvalitativ forskning och att det 

är författarens kännedom i ämnet som påverkar tolkningens utfall.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det fanns en brist på kunskap kring KAM ute i vården samtidigt som det 

finns ett behov av att veta mer. Bjerså, Victorin och Olsén (2012) styrker detta i deras artikel 

där resultatet indikerar på att det råder brist på kunskap hos sjukvårdspersonalen men att 

personalen anser att det är viktigt att förbättra sin kunskap kring området (ibid.).  

 Bristen på kunskap visade sig utgöra ett hinder för sjukvårdspersonalens förmåga att kunna 

samtala med patienter kring KAM. Sjukvårdspersonal hade erfarenheter av att patienter ofta 

ställer frågor kring ämnet men att de hade svårt att kunna erbjuda någon form av vägledning 

då de inte besatt någon kunskap. Falkenberg (2013) menar på att KAM har avancerat i 

samhället och att sjukvården träffar på människor som använder sig utav diverse 

behandlingsmetoder inom KAM (ibid.). Det betyder att hälso- och sjukvården måste anpassa 

sig till samhället genom att utöka sin kunskap om KAM för att kunna möta dessa patienters 

behov. Det framkom i resultatet att sjukvårdspersonalen upplevde brister i samtalen kring 

KAM och att de sällan ställde frågor till patienterna ifall de använde sig av någonting utöver 

vad sjukvården har rekommenderat. Bjerså et al (2012) styrker resultatet då de kom fram till i 

sin studie att det är fåtal i sjukvårdspersonalen som uttrycker att de ofta samtalar med sina 
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patienter kring deras användande av KAM men att det är betydligt fler som uttrycker en vilja 

att göra det (ibid.). Det går att relatera den bristande kunskapen kring KAM till det faktum att 

sjukvårdspersonalen undviker att prata med patienterna om det. Det kan göra 

sjukvårdspersonalen osäkra att diskutera med patienten kring något de inte har kunskap om 

samt att de inte vet om de borde rekommendera behandlingsmetoderna. Bjerså et al (2012)  & 

Trail-Mahan, Mao och Bawel-Brinkley (2011)  nämner i sina studier att det är många 

sjuksköterskor som känner sig obekväma att prata med patienterna om KAM (ibid.). 

Resultatet kom fram till att sjukvårdspersonal upplevde att deras medarbetare kunde bli 

skeptiska när patienterna började prata om KAM och att det kunde leda till att de undvek att 

prata om det. Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver hur viktigt det är för 

sjuksköterskan att ha ett förhållningssätt till patienten som en människa med unika behov och 

värderingar. För att sjuksköterskan ska kunna tillämpa en personcentrerad vård behöver 

patientens åsikter värderas lika högt som sjuksköterskans. Att inte respektera patientens 

önskan och moralisera kring dennes val är att gå ifrån den personcentrerade vården (ibid.).  

Det kom även fram i resultatet att en bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal och 

patient kunde medföra allvarliga konsekvenser. Risken fanns att patienten utförde egenvård 

med behandlingsmetoder inom KAM som kunde integrera med behandlingen utan 

sjukvårdspersonalens vetskap. Chang & Chang (2015) bekräftar detta i deras studie där 

bristen på kunskap hos sjukvårdspersonalen påverkade deras förmåga att kunna kommunicera 

med patienter om behandlingsmetodernas risker och fördelar. Chen et al (2012) beskriver att 

patienter ofta använder sig utav KAM-behandlingsmetoder utan att nämna det för 

sjukvårdspersonalen och att det kan leda till interaktioner mellan behandlingarna (ibid.). I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) står det tydligt att sjuksköterskan ska ha en 

aktiv roll i arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa, i en mindre kontext står det 

även att sjuksköterskan ska motverka komplikationer i relation till sjukdom, vård och 

behandling (ibid.). Det kräver att sjuksköterskan bör söka kunskap kring KAM för att kunna 

kommunicera med patienterna och förebygga eventuella komplikationer. 

Resultatet uppmärksammade att det fanns delade meningar kring KAM. Viss 

sjukvårdspersonalen upplevde att det fanns åsikter om att det behövdes mer forskning och 

sedan fanns det personal som upplevde att dagens sjukvård var tillräcklig. Det rådde en viss 

osäkerhet hos sjukvårdspersonalen om KAM borde rekommenderas av sjukvården och om det 

var något som ingick i deras profession att informera och diskutera med patienter om de olika 

behandlingsmetoderna. Detta styrker även Tracy et al (2005) i sin studie där sjuksköterskor 
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upplevde att den främsta anledningen till att de inte kunde rekommendera KAM, var 

avsaknaden av evidens samt att kunskaps- och tidsbristen hos personalen utgjorde hinder för 

att kunna integrera behandlingarna i vården (ibid.). Resultatet visade att sjukvårdspersonalen 

generellt är positivt inställda till att involvera KAM i hälso- och sjukvården och att 

behandlingsmetoderna borde få en möjlighet att tillämpas under de villkor att det inte 

föreligger någon risk för vårdskador. Det styrker även Tracy, Lindquist, Savik, Watanuki, 

Sendelbach, Kreitzer och Berman (2005) och Jacobsen, Fønnebø, Foss och Kristoffersen 

(2015) i sina studier där även deras resultat visar att majoriteten av sjukvårdspersonalen 

förhåller sig positiva till KAM (Tracy et al, 2005 & Jacobsen et al 2015). Resultatet visade att 

sjukvårdspersonalen var enhälliga i det faktum att det låg under deras ansvar att informera och 

involvera patienten i beslut kring dennes hälsa och att detta var väsentligt för en 

personcentrerad vård.Trail- Mahan et al (2011) kom i sin studie fram till att deltagarna kunde 

se sin roll som sjuksköterskor i att informera och utbilda patienter kring KAM men att de var 

osäkra på sin roll gällande integreringen av behandlingarna (ibid.). Dagens sjukvård har blivit 

allt mer anpassad utefter patientens självbestämmanderätt och möjligheter till att vara delaktig 

i sin egen vård. Detta innebär att kravet på att vårda personcentrerat ställer andra krav på 

sjukvårdspersonalen. Resultatet visar att hälso- och sjukvården präglas av evidensbaserad och 

säker vård men också en vilja i att vårda personcentrerat. Det gör att sjuksköterskans 

kärnkompetenser ibland går emot varandra. Då Earp (2014) menar på att om patienten önskar 

att få använda sig av KAM bör sjuksköterskan ge patienten möjligheten till detta för att vårda 

personcentrerat. Som Svensk sjuksköterskeförening (2014) definierar personcentrerad vård 

har patienten rätt att göra val utanför ramen för evidens. Det gör att sjuksköterskans möjlighet 

till att vårda personcentrerat påverkar förmågan att vårda evidensbaserat och säkert. 

Patientlagen (2014:821) beskriver att sjukvården ska utformas och genomföras tillsammans 

med patienten till möjligaste grad. Patienten har även rätt att medverka i vården genom att 

själv utföra åtgärder för sin egen hälsa om denne önskar det (ibid.). Patientlagen förmedlar i 

det stycket att sjuksköterskan bör förhålla sig allt mer till patienten och att de attityder som 

personalen har om KAM då måste skjutas åt sidan. KAM har avancerat i samhället med en 

otrolig takt och det har varit svårt för sjukvårdspersonalen att hänga med i avancemanget i en 

miljö där det råder en hög arbetsbelastning, brist på sjuksköterskor och nya reformer inom 

hälso- och sjukvården. Det blir då förståeligt att sjukvårdspersonal har haft det svårt att 

anpassa sig till ett nytt område då det krävs kunskap för att kunna förstå innebörden av KAM. 

I en studie av Shorofi & Arbon (2010) kom de fram till att kunskap och attityder går att 
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relatera till varandra. Sjuksköterskor som saknade kunskap om KAM hade en tendens till att 

vara mer motsträviga till konceptet (ibid.).   

Resultatet visade att sjukvårdspersonalen upplevde att KAM fungerade som ett stöd för 

patienten. Antingen i ett syfte där patienten försökte söka efter hopp om att bli frisk eller att 

behandlingen fokuserade på att stärka patientens mentala välbefinnande och förbättra 

livskvalitén. Ben-Arye, Schiff, Mutafoglu, Omran, Haijar, Charalambous och Silbermann 

(2015) styrker detta i sin studie där det beskrivs att patienter använder sig av KAM i hopp om 

överlevnad eller med fokus på livskvalité (ibid.).           

Slutsats 

Det finns brister i sjukvårspersonalens kunskapsbas när det kommer till KAM. 

Kunskapsbristen påverkar deras förmåga att kommunicera med patienterna samt att det råder 

en osäkerhet till hur de bör förhålla sig till behandlingsmetoderna då begrepp som 

patientsäkerhet, evidens och personcentrerad vård präglar deras profession. En oförmåga att 

kunna samtala kring KAM med patienterna kunde innebära att sjukvårdspersonalen inte 

kunde diskutera fördelar och risker om behandlingsmetoderna samt att det kunde utebli 

information som var väsentlig för en god och säker vård. Det visade sig att 

sjukvårdspersonalen hade delade meningar om behandlingsmetoderna men att i det stora hela 

fanns ett intresse och en positiv attityd till KAM om det visade sig vara säkert för patienterna. 

Sjukvårdspersonalen upplevde att KAM kunde vara ett sätt för patienterna att försöka med allt 

i hopp om att bli friska men att det också fungerade som ett stöd för att förbättra det 

psykologiska välmåendet. Att inkludera KAM i omvårdnaden var som att sätta betoning på 

den personcentrerade vården. Vi upplever att då sjukvården handlar allt mer om patientens 

delaktighet i vården och att KAM har tagit ett större kliv in i samhället är det upp till 

sjukvården att anpassa sig. För att vi som sjuksköterskor ska kunna tillämpa en god och säker 

vård måste behovet av kunskap kring KAM uppmärksammas. Informationen som arbetet 

bidrar med kan användas för att öka sjukvårdspersonalens medvetenhet om KAM i vården 

och inspirera dem till att söka ny kunskap för att kunna möta dessa patienter på ett bättre sätt. 

Då det knappt finns några kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskans erfarenheter av 

KAM inom den svenska sjukvården upplever vi att det hade varit aktuellt att utföra en 

empirisk studie för att kunna bidra med ytterligare forskning kring ämnet. 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i CINAHL med limiters: Published date 19950101-20151231, English language, research 

article och Peer reviewed. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Läsa abstract Antal valda 

artiklar 

Alternative therapies 

AND Nurse attitudes 

30 7/10 -15 10 1 

CAM AND Nurses 123 7/10 -15 10 0 

Alternative therapies 

AND Nurse attitudes 

AND interview 

 

68 7/10 -15 12 2 

Complementary 

therapies AND Nurse 

attitudes 

40 7/10-15 8 0 

Complementary 

therapies AND Nurse 

attitudes AND interview

12 7/10-15 4 1 

Unconventional 

therapies AND Nurse 

attitudes AND interview

2 7/10 -15 2 1 

Alternative 

complementary 

medicine AND nurse 

attitudes 

33 7/10-15 1 0 

Alternative 

complementary 

medicine AND nurse 

attitudes AND  

14 7/10-15 1 0 

Alternative therapies 

AND nursing AND 

experience 

71 9/10-15 6 0 

Alternative therapies 

AND nurses experience 

19 9/10-15 4 0 

Complementary 9 9/10-15 0 0 
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therapies AND nurse 

experiences 

Alternative 

complementary 

medicine AND nurse 

experience 

9 9/10-15 0 0 

Complementary 

therapies in nursing 

48 9/10-15 10 1 

CAM AND Nurses 

AND experience 

18 9/10-15 2 0 

Nurses perception AND 

alternative therapies 

12 9/10-15 3 0 

Sökningar I PUBMED med limiters: Published date 19950101-2015123 och English language. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstract Antal valda 

artiklar 

Nurses attitudes AND 

CAM 

75 7/10-15 10 0 

Nurses experience and 

complementary 

therapies 

278 9/10-15 8 0 

Attitudes of nurses 

AND alternative 

therapies AND 

registered nurses 

41 9/10-15 10 0 

Alternative therapies 

AND Nurse attitudes 

AND interview 

81 9/10-15 5 0 

Nurses perception AND 

alternative therapies 

87 9/10-15 3 0 

Integrative medicine 

AND nurses experience 

11 9/10-15 4 0 

Integrative care and 

nurses experience 

46 9/10-15 6 0 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 

 

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Margaret I. Fitch, 
Ross E. Gray, 
Marlene Greenberg, 
Manon Lebereque, 
Mary Sue. Douglas, 
1999, Canada. 

Nurses' perspectives on 
unconventional therapies. 

Telefonintervjuer av 
kvalitativ karaktär som 
spelades in och 
analyserades med en 
innehållsanalys. 

20 st sjuksköterskor 
som läst boken A guide 
to unconventional 
therapies och som haft 
minst 5 års erfarenhet 
av att patienter med 
cancer. 
 

Medel 

Ausanee Wanchai, 

Jane M. Armer, 

Bob R. Stewart, 

2015, Thailand. 
 

Thai nurses’ perspectives 
on the use of 
complementary and 
alternative medicine 
among Thai breast cancer 
survivors in northern 
Thailand 

Kvalitativ intervjustudie 
som spelades in på band, 
transkriberades och 
analyserades med hjälp 
av en innehållsanalys. 

15 st Thailändska 
sjuksköterskor från 
norra Thailand. 39-60 
år. Erfarenhet av att 
vårda kvinnor med 
bröstcancer som använt 
CAM i minst tre år. 

Medel 

Fearon, Julia, 
Storbritannien  
 

Complementary therapies: 
knowledge and attitudes of 
health professionals. 

En tvärsnittstudie där 
man använde 
frågeformulär och 
intervjuer. 

Sjuksköterskor och 
läkare.  
N=36.  
 

Medel 

Graeme D Smith  
Shu-Chen Wu 
 
Taiwan 

Nurses’ beliefs, 
experiences and practice 
regarding complementary 
and alternative medicine in 
Taiwan 

Kvalitativ metod. Där 
man hade semi-
strukturerade intervjuer. 

11 st sjuksköterskor 
ifrån ett sjukhus i östra 
Taiwan. 

Medel 

Kristofer Bjerså 
Anna Forsberg 
Monika Fagevik 
Olsén 
 
Sweden 

Perceptions of 
complementary therapies 
among Swedish registered 
professions in surgical 
care 

16 Semi strukturerade 
Intervjuer gjordes med 
olika professioner 

Fyra sycken olika 
proffesioner valdes ut..  
4 st Psykiatriker  
4 st Sjuksköterskor 
4 st Psykoterapeuter. 
4 st Dietister. 

Hög 

JE. McDowell 
ME. Bjurman. 
2004, USA. 

Research for 
practice. Complementary a
nd alternative medicine: a 
qualitative study of beliefs 
of a small sample 
of Rocky Mountain area 
nurses. 

En kvalitativ 
intervjustudie.  
Semi-strukturerade 
intervjuer som spelades in 
och analyserades med en 
innehållsanalys. 

16 st sjuksköterskor på 
en akutavdelning 
intervjuades. 21-64 år. 
 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys enligt Granheim och 
Lundman (2004) 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The area was perceived as 
being difficult to define 
because of the many kinds 
of methods, therapies and 
views of health 

Området 
upplevdes vara 
svårt att 
definiera.  

Oklarhet. Ett svårdefinierat 
begrepp 

Behov av kunskap 
kring KAM 

Many nurses expressed 
ideas about patients needing 
to have access to 
information about the full 
range of options, "all 
therapies".  

Behöver ha full 
tillgång till alla 
alternativ. 

Tillgång till 
alternativ. 

 Delade meningar 
till KAM i vården 

Many of the participants 
believed that patients talked 
about unconventional 
therapies more frequently 
with nurses than with their 
physicians.  

Patienterna 
pratade mer om 
otraditionella 
behandlingar 
med 
sjuksköterskan 
än med läkaren. 
 

Otraditionella 
behandlingar 

 Kommunikation 
kring KAM 

..nurses in this study 
expressed the meaning of 
care practices in CAM as a 
source of emotional and 
psychological support that 
pro- 
vides a sense of a peaceful 
and calm mind. 

Källa av 
känslomässigt 
och 
psykologiskt 
stöd. 

Psykologiskt 
stöd. 

Helhetsperspektiv Patientens 
användande av 
KAM 
 
 
 
 
 
 

One perception described 
the existing way of working 
in conventional healthcare 
as sufficient and there not 
being a need for 
complementary therapies. 

Det finns inget 
behov av 
komplementär 
behandling I 
vården. 

 Inget behov.  Otydlighet inom 
KAM 

Some nurses prefer to learn 
CAM information due to a 
wish to prevent doing any 
harm to their clients 

Förhindra att 
skada sina 
patienter. 

Förebygga 
skador. 

 Behov av kunskap 
kring KAM 


