
 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad 

Nursing 

 

SJUKSKÖTERSKANS INTRESSE OCH KUNSKAP KAN SKAPA VÄGAR FÖR 

INTEGRATIV MEDICIN. 

En litteraturöversikt 

 

Rut Olsson 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 
MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för hälsovetenskap  
Examinator: Titti Melin Johansson, titti.melin-johansson@miun.se 

Handledare: Bosse Ek, bosse.ek@miun.se 

Författare: Rut Olsson, ruol1000@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Omvårdnad, C 

Termin, år: VT, 2013  

 



 

 

Abstract 

Bakgrund Complementary and Alternative Medicine (CAM) definieras som 

behandlingsformer som generellt ej ingår i landets konventionella sjukvård. Integrativ 

medicin är CAM som kombineras med konventionell sjukvård på grund av vetenskapliga 

belägg. CAM har fått ett ökat intresse hos patienter de senaste årtiondena. Sjuksköterskans 

roll är att möta patientens behov, arbeta utifrån en helhetssyn och arbeta utifrån ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Syftet Att belysa sjuksköterskans roll gällande CAM samt 

möjligheter och hinder för integrering av CAM i konventionell sjukvård. Metod Denna 

litteraturöversikt innehåller 18 artiklar, kvalitativa och kvantitativa, som kvalitetsgranskats 

och analyserats. Resultat Två huvudteman och sex underteman visade sig. Bemötande och 

information till patient beträffande CAM beror mycket på sjuksköterskans inställning och 

kunskapsnivå. CAM kan vara ett redskap för att lättare se helheten hos patienten. Negativ 

attityd hos vårdpersonal och organisation samt eventuella risker vid behandlingsmetoder kan 

vara hinder för integrering. Diskussion Sjuksköterskor besitter inte tillräckligt med kunskap, 

vilket är viktigt för att möta patientens intresse. Intresse för mer utbildning finns hos 

sjuksköterskor, men det finns även risker med ytlig utbildning inom CAM. Slutsats 

Sjuksköterskans kunskap och intresse kan skapa vägar för integrativ medicin, trots motstånd 

från övriga kollegor. Det bör forskas mer om strategier för integrering och eventuellt 

samarbete med CAM utövare. Ett behov av utbildning finns och bör ges från organisatoriskt 

håll. 

Nyckelord: Alternativ medicin, Behandlingsmetoder, Komplementär medicin, Kunskap, 

Litteraturöversikt. Sjuksköterskans roll. 
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Bakgrund   

Complementary and Alternative medicine (CAM) och integrativ medicin 

Förkortningen CAM står för Complementary and Alternative Medicine. National Centre for 

Complementary and Alternative medicine (NCCAM, 2012) definierar CAM som  ” a group of 

diverse medical and health care systems, practices, and products that are not generally 

considered part of conventional medicine” (s.1). CAM beskrivs som ett svårdefinierat område 

eftersom ämnet är väldigt brett och i ständig förändring och som idag integreras kontinueligt. 

Konventionell sjukvård, även kallad allopatisk medicin, skolmedicin eller västerländsk 

medicin bedrivs av legitimerad personal inom sjukvården. Komplementär medicin är vård 

som används tillsammans med konventionell sjukvård, till exempel akupunktur, taktil 

massage eller yoga. Alternativ medicin är behandlingsmetoder som används istället för 

konventionell sjukvård, till exempel homeopati (NCCAM, 2008). Integrativ medicin, även 

kallad integrerad medicin, är ett relativt nytt begrepp som innebär sjukvård där CAM och 

konventionell sjukvård kombinerats i de avseenden där det finns vetenskapliga belägg för 

dessa metoder (Gamst, Haahr, Kristoffersen & Launsø, 2006; NCCAM, 2008). Rees och Weil 

(2001) betonar att integrativ medicin inte är likvärdig med komplementär medicin utan har en 

större kontext. Det läggs vikt på människan som helhet och från att koncentrera sig på 

sjukdomen, diagnosen och läkemedelsbehandling läggs fokus på det friska och läkande hos 

patienten.  

Helhetssyn och professionell kompetens 

Enligt Fountouki och Antigoni (2009) speglas CAM av en helhetssyn på patienten. 

Innebörden av helhetssyn är att inte bara koncentrera sig på symtom utan även människans 

fysiologiska, psykologiska, sociala och spirituella behov. Omvårdnadsteoretikern Katie 

Eriksson menar att i ett omvårdnadsperspektiv bör sjuksköterskan se människan som helhet 

för att inte missa viktiga bitar i vården av patienten. Det har även betydelse i vilken situation 

patienten befinner sig i och att se varje möte individuellt. Sjuksköterskans förmåga och 

professionella kunnande är en del av helheten. Eriksson förklarar begreppet tvärvård som rör 

sig om att arbeta i vårdteam och att samarbete mellan olika instanser. Vårdteamet kan då 

utforma en gemensam vårdplan för patienten, utifrån alla inblandades kompetens för att täcka 

ett helhetsbehov. Ett ytterligare perspektiv på helhetssyn är att även se samhället som vårdare, 

som har ett ansvar för vårdsystem och fördelning av ekonomiska resurser (Eriksson, 1995).   
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Att ha en helhetssyn på patienten och att arbeta utifrån ett etiskt och vetenskapligt 

förhållningssätt beskrivs även i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskan. 

Kompetensbeskrivningen ska bidra till en god och säker vård genom att förtydliga 

sjuksköterskans roll och praktiska arbete. Det innebär bland annat att visa omsorg och respekt 

för patientens autonomi, integritet, värdighet och vara öppen för patientens värderingar och 

trosuppfattningar. Att föra patientens talan vid önskemål och behov, ta tillvara patientens 

kunnande samt att genom vårdteamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten. 

Beträffande forskning beskrivs vikt i att sjuksköterskan ska tänka kritiskt, reflektera över 

nuvarande rutiner och bidra till ständig utveckling och förbättring av den nuvarande vården. 

Detta i enlighet med vetenskap eller beprövad erfarenhet och följa de lagar och riktlinjer som 

hör till yrket (Socialstyrelsen, 2005).   

Enligt Knox, Fönnebö & Falkenberg (2009) har svensk lagstiftning orsakat en paradox för att 

kunna utveckla CAM i svensk konventionell sjukvård. Från att anses som kvacksalveri till en 

ny lag år 1998 där den omformulerades till att legitimerad personal från hälso- och sjukvård 

endast fick utföra vård som är enligt vetenskaplig eller beprövad erfarenhet. En lagändring 

ägde rum år 2010 i Patientsäkerhetsförordningen (SFS, 2010:1369) §4 kap. 7, där det står att 

föreskrifter från Socialstyrelsen ska följas angående skydd för människans liv, personliga 

säkerhet eller hälsa. Detta kan enligt Knox et al. (2009) vara en öppning för integrering av 

CAM.  

CAM i dagsläget  

Bruket av CAM har ökat de senaste årtiondena i Skandinavien (Hanssen, Grimsgaard, 

Launsø, Fønnebø, Falkenberg & Rasmussen, 2005) och liknande ökningar kan ses i stora 

delar av Europa (Frass, Strassi, Friehs, Mullner, Kundi & Kaye, 2012). Från mitten av 1980-

talet till år 2000 har användningen av CAM fördubblats bland det svenska folket (Eklöf & 

Tegner, 2001) och från en undersökning 2005 var det 85% som kunde tänka sig att söka vård 

av en CAM utövare i framtiden (Krona, 2005). I en norsk studie från år 2009 var det nära 

hälften av deltagarna som använde sig av CAM innanför eller utanför hälso- och 

sjukvårdsystemet. De som använde sig mest av denna typ av behandlingsmetoder var unga 

kvinnor. De alternativ utanför sjukhuset som var mest använda var massage, akupunktur, 

reflexologi, healing och homeopati (Fönnebö & Launsö, 2009). CAM används hos patienter 

för att bland annat stärka immunförsvaret, förebygga cancer, höja livskvalitén, kunna ta en 

aktiv roll i sin egen vård och vid palliativ cancervård (Sparber, Bauer, Curt, Eisenberg, Levin 

& Parks et al., 2000). 



3 

 

Det har visat sig att hälften av sjukhusen i Norge erbjuder CAM. I huvudsak akupunktur men 

även behandlingar som hypnos, öron-akupunktur, örtmedicin, konstterapi, homeopati, 

zonterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur och yoga. En förändrad attityd kan ses under det 

senaste årtiondet då 21 stycken nya CAM behandlingsmetoder har införts i den 

konventionella sjukvården i Norge (Salomonsen, Skovgaard, La Cour, Nyborg, Launsø & 

Fønnebø, 2011). 

World Health Organisation (WHO) rekommenderade år 2002 länder att utveckla riktlinjer för 

CAM (WHO, 2002). Frass et al. (2012) rapporterade att det den 29 november 2012 

presenterades ett förslag för europaparlamentet i Bryssel, med avseendet att det bör skapas ett 

genensamt centrum för kunskapsutveckling, forskning och åtgärder gällande CAM. Detta har 

undersökts av 12 europeiska länder under år 2008-2012 och de har tillsammans utvecklat en 

plan för framtida CAM-forskning. Här undersöktes även intresset för CAM i 16 europeiska 

länder. Stora skillnader sågs, siffrorna låg mellan 5 % till 78 %. Störst var bruket av 

akupunktur och homeopati i tysktalande länder (Frass et al., 2012). Instanser som medverkat i 

detta arbete var bland annat Karolinska institutet (KI). KI har en enhet för integrativ vård, 

Osher centrum, där det bedrivs integrativ vårdforskning. De arbetar bland annat med att 

utveckla och utvärdera policyriktlinjer och lagstiftning. Enheten bedriver pågående studier 

angående hur primär hälsovård och komplementära terapeuter ska kunna samverka. Enhetens 

mål är att gynna evidensbaserad utveckling, kostnadseffektiv och säker vård med relevanta 

inslag av komplementär medicin och detta både för patienter och vårdgivare (KI, 2009).  

Problemformulering 

Sjuksköterskans roll är bland annat att se patienten i sin helhet och möta dennes behov av 

omvårdnad. Sjuksköterskan ska även söka kunskap och integrera ny och säker forskning samt 

främja patientens hälsa. I allt större utsträckning har patienter ett intresse av CAM och 

sjuksköterskan borde kunna bemöta detta på ett adekvat sätt. Med anledning av detta kan det 

ses som viktigt att belysa vilken roll sjuksköterskan, kan och bör ta, inom sin profession  

beträffande CAM och att synliggöra svårigheter som kan uppstå. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans roll gällande CAM samt 

möjligheter och hinder för integrering av CAM i konventionell sjukvård. 
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Metod 

Design 

Litteraturöversikt har valts som design. En litteraturöversikt ska visa hur ämnesområdet ser ut 

idag och belysa vidare forskningsområden. Innehållet ska sedan kunna användas i det 

praktiska omvårdnadsarbetet. Utförandet sker med hjälp av en bred sökning av kvantitativa 

och kvalitativa vetenskapliga artiklar och en analys av dessa (Friberg, 2012). 

Litteraturöversikt 

En grundläggande sökning utfördes för att se vilka vedertagna sökord eller fritext som skulle 

bli aktuella, samt databaser. Dessa sökningar gjordes i databaserna PubMed, AMED, 

PsycINFO och Cinahl. Inledande sökord var nurse-patient, CAM, integrative medicine, 

integrativ*, alternative therapies och research.  

Sökorden integrative medicine, integrativ* och CAM återfanns inom sökningen 

”Complementary and alternative medicine”. Nurs* och nursing var med i sökningen för att 

visa ett omvårdnadsperspektiv. Till slutet valdes nurses då det stod med i de första utvalda 

artiklars nyckelord. Fritext användes för att inte missa viktiga sökord då therapies och 

complementary kunde hamna utanför vedertagna sökord. Sökningen complementary* gav ett 

stort antal träffar. Här avgränsades sökningen till Sweden och complementary* för att inte 

missa något viktig forskningsresultat som utförts i Sverige. Dessa sökord gjordes i olika 

konstellationer. Den systematiska sökningen av artiklarna utfördes med sökord och databaser 

som redovisas i tabell 1. Två artiklar är funna med hjälp av manuell sökning från andra 

artiklars referenslista. 

Inklusionskriterierna var med avgränsningen Peer reviewed i databasen Cinahl, vilket innebär 

att de har granskats av expertis på området innan de publicerats (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Samtliga tidsskrifter kontrollerades i databasen Ulrichsweb för att 

fastställa att artiklar var från en vetenskaplig tidsskrift. Begränsningar gjordes mellan år 2003-

2013 med bedömningen att äldre artiklar var inaktuella idag eftersom definitionen av CAM 

kontinuerligt förändrats. Exkluderade artiklar var reviewartiklar och artiklar som endast 

speglar barnmorskors syn på CAM som inte kan kopplas till allmänsjuksköterskan. 
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Tabell 1. Databaser och sökord. 

Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

 

PubMed 2013-01-10 “Complementary and 

alternative medicine” AND 

Nurses 

Publication year:  

10 years 

115 62* 

36** 

3*** 

0**** 

14 

PubMed 2013-01-10 Complementary* AND 

Nurses AND Sweden 

Publication year:  

10 years 

25 20* 

4** 

0*** 

2**** 

1 

Cinahl 2013-01-10 “Complementary and 

alternative medicine”  AND 

Nursing 

Peer reviewed 

2003-2013 

173 131* 

35** 

0*** 

6**** 

1 

Manuell 

sökning 

2013-01-15 

2013-02-01 

Artiklar funna i andra 

artiklars referenslista. 

   2 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt *** antal exkluderade pga. låg vetenskaplig 

kvalitet ****antal förkastade pga. dubblettexemplar 

Urval kvalitetsgranskning och värdering  

Med hänsyn till litteraturöversiktens syfte och frågeställningar valdes först titlar ut. Därefter 

lästes aktuella abstrakt. Artiklar som inte var orginalartiklar valdes bort. Artiklar som inte 

fanns i full text sparades för att sedan kunna kompletteras med, om de skulle tillföra 

någonting ytterligare. Detta blev inte nödvändigt i något fall. Artiklarna skulle vara relevanta 

för jämförelse med västerländsk sjukvård och innehålla ett sjuksköterskeperspektiv. Det 

visade sig vara många artiklar med uppenbar låg kvalitet eller utifrån patienter och läkares syn 

på CAM, dessa sållades på så sätt bort i tidigt skede. Tjugoen artiklar valdes ut och 

granskades. Kvalitén bedömdes utifrån modifierad granskningsmall för kvantitativ metod 

(Carlsson & Eiman, 2003), se bilaga 1, eller granskningsmall för kvalitativa studier (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006), se bilaga 2. Tre artiklar förkastades på grund av låg eller medel 

vetenskaplig kvalitet. Alla 18 inkluderade artiklar bedömdes som högsta kvalitet. Det 

resulterade i 10 kvalitativa och 8 kvantitativa artiklar. 
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Analys 

De 18 utvalda och granskade artiklarna lästes först igenom för att få en överblick om dess 

innehåll. Artiklarna sammanställdes i tabell för att få en översikt av inkluderade artiklar, se 

bilaga 3. Därefter lästes artiklarnas resultat noga. Artiklarna delades in i två kategorier 

beroende på forskarnas val av metod, antingen kvalitativ eller kvantitativ. Det sågs därefter på 

skillnader och likheter mellan kategorierna, och sedan jämfördes de mot varandra. Detta 

utfördes för att få en översikt på materialet. 

Innehållsanalys har en stor bredd på tillvägagångssätt att använda sig av och detta väljs utifrån 

vilket mål som ska uppnås. Det är en bra metod att använda sig av för att hitta mönster och 

teman i en text (Forsberg & Wengström, 2008). Författaren ska kunna vara öppen till texten 

och att analysens innehåll inte ska speglas av författarens egna åsikter, förkunskap och 

känslomässigt ställningstagande (Friberg, 2012). Vid medvetenhet av detta har analysen gått 

till väga. Meningsenheter som svarade mot föreliggande studies syfte togs ut från de utvalda 

artiklarnas huvudresultat och markerades. Dessa meningsenheter översattes och 

kondenserades till mindre meningar efter en metod inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004). Huvudteman och underteman valdes utifrån de kondenserade meningarna. De två 

stora huvudteman som framkom var: I mötet med patienten gällande CAM och 

Sjuksköterskans möjligheter och hinder vid integrering av CAM. 

Tabell 2. Exempel på analysförlopp 

Meningsenhet Kondensering Huvudtema och undertema 

A lack of knowledge about 

complementary therapies was also 

perceived as an obstacle to 

recommendation (Bjerså, Forsberg & 

Fagevik-Olsén, 2011). 

Brist på kunskap är ett hinder för 

rekommendation. 

I mötet med patienten gällande 

CAM 

 

-Bemötande och information  

Nurses tended to be more open when 

they knew they had support from 

their colleagues and when the 

practices fitted more easily with the 

medical practices of the ward (Wang 

& Yates, 2012). 

Sjuksköterskor var öppnare inför CAM 

vid stöd från kollegor och när 

behandlingsmetoden passade in i 

avdelningens vårdprogram.  

 

Sjuksköterskans möjligheter och 

hinder vid integrering av CAM 

 

-Samarbete i vårdteam och 

organisation 

 

 

I analysen togs det hänsyn till definitionen av CAM, som visade sig innehålla olika typer av 

behandlingsmetoder i olika artiklar.  
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Etiskt övervägande 

Ett krav för att kunna utföra en vetenskaplig studie i Sverige är att forskarna fått ett etiskt 

godkännande hos en lokal eller regional kommitté och att forskarna själva haft ett etiskt 

övervägande för deltagarna, så att de inte skulle kunna utsättas för skada eller men (Forsberg 

& Wengström, 2008). I denna litteraturstudie har det lagts stor vikt vid huruvida forskare i 

utvalda artiklar har reflekterat över etiska aspekter. 

Resultat 

Här kommer resultatet av analysen att redovisas, rubriker och underrubriker är utifrån 

analysens två huvudteman och sex underteman. Det är en sammanställning av 10 kvalitativa 

och 8 kvantitativa artiklar. Fyra av dessa artiklar är utifrån studier utförda i Sverige. Flertalet 

av de kvalitativa artiklarna hade ett brett ämnesområde och används därför under flera 

rubriker. Artiklarna vars forskning är utförd med kvantitativ metod styrkte de kvalitativa.  

Tabell 3. Översikt av resultat 

 

Huvudteman 

 

 

Underteman 

 

I mötet med patient gällande CAM 

 

– Helhetssyn och relation  

– Bemötande och information 

 

Sjuksköterskans möjligheter och hinder vid 

integrering av CAM 

 

– Risker och kvalitet på vård 

– Professionell utveckling 

– Samarbete i vårdteam och organisation 

– Uppfattningar om forskningsläget 

 

I mötet med patient gällande CAM 

Helhetssyn och relation  

I en svensk studie beskriver en av deltagarna komplementära behandlingsmetoder som att 

”…not focusing so much on symptoms and diagnosis and cure and so on, but more healing 

the whole body and…sort of seeing the human being and the soul...” (Bjerså et al., 2011, 

s.45).  

Vid bruk av CAM kunde sjuksköterskorna se att patientens livskvalitet och välbefinnande 

ökade och att det gav ett lugn. Det användes till exempel vid smärta eller sömnproblem 

(Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson & Langius, 2003; Cant, Watts & Ruston, 

2011). Sjuksköterskor inom palliativ vård såg fördelar med taktil massage. Det sågs som ett 
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redskap för att få kontakt med patienten, visa närvaro och lindra symtom. Detta var extra 

viktigt i möten med patienter som var inåtvända, irritabla eller fåordiga (Alexandersson et al., 

2003). Även sjuksköterskor på ett sjukhus i Storbritannien såg fördelarna med massage och 

aromaterapi för patienter med speciella behov. Det var en väg in för kommunikation, ökade 

patientens självbild och självkänsla samt lindrade smärta. I tillägg kunde familjen involveras i 

vården och det förbättrade relationen mellan närstående och patient. De stärkte förtroendet till 

sjuksköterskan och gav en positiv sjukhusvistelse (Hunt, Randle & Freshwater, 2004). Ett 

etiskt förhållningsätt ansågs viktigt vid utförande av taktil massage. Vid situationer där 

patienten hade svårt att uttrycka sig var sjuksköterskans roll att vara extra uppmärksam på om 

patienten trivdes med behandlingen eller inte (Alexandersson et al., 2003). Sjuksköterskor på 

en intensivvårdsavdelning bekräftade detta men betonade även att ömsesidigt förtroende var 

svårt att skapa under hektiska förhållanden. Däremot kunde taktil massage i en stressfull miljö 

vara ett positivt inslag för både patienten och sjuksköterskan (Henricson, Berglund, Määttä 

& Segesten, 2006).  

Sjuksköterskor i Israel som arbetade med alternativa metoder utanför sitt arbete på sjukhuset 

kritiserade bristen på en helhetssyn och känslighet för patientens behov inom den 

konventionella sjukvården. De uppmärksammade även tillförlitandet på teknisk utrustning 

(Shuval, 2006).  Flertalet sjuksköterskor i Hong Kong såg sjuksköterskans roll som medhjälp 

till kroppens eget läkande. De ansåg även att hälsa och sjukdom handlade om en obalans 

mellan negativ och positiv livshållning (Holroyd, Zhang,  Suen & Xue, 2008).  

Bemötande och information  

När patienten visar intresse för CAM, kan brist på kunskap hos sjuksköterskan och dennes 

personliga inställning påverka bemötandet och informationen till patienten (Bjerså et al., 

2011; Broom & Adams, 2009; Buchan, Shakeel, Trinidade, Buchan & Ah-See, 2012; Holroyd 

et al., 2008; Mcdowell & Burman, 2004; Rojas-Cooley & Grant, 2006; Rojas-Cooley & 

Grant, 2009; Tracy et al., 2005; Wang & Yates, 2006). I en studie av Berså et al. (2012) 

upplevde vårdpersonal att patienterna tog upp ämnet oftare än de själva. Knappt hälften av 

deltagarna diskuterade aldrig med sina patienter beträffande CAM. Rojas-Cooley och Grant 

(2009) undersökte hur ofta sjuksköterskor tyckte sig reflektera över bruk av CAM till sina 

patienter och det var något som flertalet inte gjorde. De var inte heller trygga att diskutera 

CAM med sina patienter. Enligt Buchan et al. (2012) poängterade dryga två tredjedelar av 

deltagarna i studien att de var i behov av mer kunskap för att kunna diskutera med sina 
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javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22M%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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patienter om CAM. Hirschkorn & Bourgeault (2005) betonade betydelsen av att bedöma varje 

behandlingsmetod individuellt vid rekommendation av CAM.  

Enligt en australiensisk studie av Wang och Yates (2006) har patienter som ställt frågor till 

sjuksköterskor beträffande CAM fått tre olika typer av svar. Det var antingen ett svar med 

aktivt stöd, där sjuksköterskan uppmuntrar till bruk av CAM, ett skeptiskt svar, men där 

sjuksköterskan låter patienten få sista ordet eller ett ambivalent svar, mycket beroende på 

vilken typ av CAM metod och om det medförde en risk för patienten. Dessa svar var beroende 

av faktorer som bevisad effekt, sjuksköterskans kunskap och personlig erfarenhet. Samt 

organisatorisk kultur, motiv till användning av CAM, patientens egen erfarenhet och dess 

verkan på patienten. Mcdowell och Burman (2004) visade på att det finns sjuksköterskor som 

själva nyttjar olika former av CAM, som anser att det skulle vara lämpligt och skulle gagna 

patienten, men som ändå inte rekommenderar det. Detta dels på grund av för lite kunskap och 

dels av respekt för läkaren med tro om att denne hade en negativ uppfattning. Enligt Broom 

och Adams (2009) kunde negativt bemötande från sjukvårdspersonal bero på antagandet om 

brist på behandlande effekt eller tron om att bruk av CAM endast var av desperation hos 

patienten, för att känna någon slags kontroll samt ett psykosocialt behov. Vidare i samma 

studie fanns det sjuksköterskor som var positiva till CAM och som uppmuntrade detta. En 

sjuksköterska berättade:  

… I always ask them when educating a new patient about chemotherapy, 

do you practice yoga, Pilates, anything, does anything works for you? Do 

you have acupuncture or massage, do you burn incense sticks at home, 

because you can integrate this into your care? However (I also say), If 

you also take lots of herbal supplements you need to discuss this with 

your doctor (Broom & Adams, 2009, s.329).  

Sjuksköterskans möjligheter och hinder vid integrering av CAM 

Risker och kvalitet på vård  

På ett sjukhus i Storbritannien sågs en utveckling av CAM-verksamhet inom de områden där 

den konventionella sjukvården var ifrågasatt. Där sjuksköterskor och barnmorskor redan fått 

en större självständighet och där läkare och organisation ansåg att CAM behandlingar 

bedömdes som låg risk. Sjuksköterskorna använde dessa metoder när det var lämpliga som till 

exempel akupunktur och aromaterapi vid vissa typer av smärttillstånd, där de dessutom 

uppfattade att läkemedel ibland kunde vara en större risk. Sjuksköterskor i studien 

poängterade deras skolning inom de båda områdena, de skulle till exempel inte sätta nålar på 
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en person med högt blodtryck utan att veta patientens diagnos (Cant et al., 2011). Hunt et al. 

(2004) uppmärksammar problemet med allergier vid bruk av aromaterapi på sjukhus. Brist på 

utbildning inom området är ett säkerhetsproblem. Alternativmedicinskt utbildade 

sjuksköterskor i Shuvals (2006) studie påpekar att de aldrig skulle be en patient avsluta 

medicinsk behandling som läkaren rekommenderat. Sjuksköterskorna visade inga tecken på 

att gå över gränser som är satta av auktoritet.  

Sjuksköterskor i Hong Kong ansåg att CAM borde integreras i västerländsk sjukvård. Näst 

intill alla sjuksköterskorna i studien tyckte att CAM kunde användas samtidigt som 

västerländsk sjukvård om det tagits hänsyn till risker och gjorts en bedömning av behandlande 

effekt. Flertalet av sjuksköterskorna uppfattade att alternativ medicin hade färre bieffekter än 

västerländsk medicin (Holroyd et al., 2008). Kirurgisk personal i Sverige diskuterar bland 

annat risker med interaktion mellan naturmedicin och konventionell medicin. De anser att 

reglering och kontroll bör ske vid praktiskt arbete med komplementära behandlingsmetoder 

och en registrering av utövare bör finnas och godkännas av Socialstyrelsen (Bjerså et al., 

2011). 

Professionell utveckling  

I en studie av Bjerså et al. (2011) beskrivs en konstruktiv syn på komplementära 

behandlingsmetoder hos svensk kirurgisk personal. De bedömde att det fanns en plats för 

dessa metoder inom dagens hälso- och sjukvård. De ansåg att om man såg kirurgisk sjukvård 

som ett helhetskoncept bör komplementära metoder absolut finnas med. De såg även en brist 

på kunskap inom ämnet och menade att det berodde på tidsbrist, svårigheten att få tag på 

information eller motstånd i att ta till sig information. I en senare studie av Bjerså, Stener-

Victorin och Fagevik-Olsén (2012) visade det sig att flertalet deltagare var positiva och ville 

få utbildning i någon CAM metod. De betonade att det var viktigt att ha kunskap inom CAM 

och att kunskapen i dagsläget var minimal. Ett kunskapsintresse framkom även i en studie av 

Rojas-Cooley et al. (2006) där runt hälften av sjuksköterskorna var intresserade av att lära sig 

mer om bland annat naturmedicin, traditionell kinesisk medicin, Ayurveda medicin, 

akupunktur, yoga, Reki och aromaterapi. En sjuksköterska kommenterade ” I am intrested in 

learning everything that is available to help my patient cope with cancer” (Rojas-Cooley et 

al., 2009, s.222). Däremot i en studie av Bjerså et al. (2011) uttrycker en deltagare ” We don´t 

need to know anything about it if there is no proven effect” (s.47).  
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Eventuella hinder för bruket av CAM kunde vara brist på utbildad personal och 

organisatoriskt stöd (Cutshall et al., 2010; Tracy et al., 2005). Utbildning var något som 

sjuksköterskorna, utifrån personligt intresse, kunde ta i egna händer för att bredda och 

utveckla sin roll som sjuksköterska (Broom & Adams, 2009). Trots tilltron till fördelaktiga 

egenskaper hos CAM metoder uppfattade sjuksköterskorna inte att det ingår i deras 

traditionella roll och de ifrågasatte huruvida de kunde förändra vårdklinikens riktlinjer (Hunt 

et al., 2004).  

Flera studier belyser att sjuksköterskor som mottagit kunskap om CAM fått ett ökat intresse 

och önskade mer utbildning (Bjerså et al., 2012; Buchan et al., 2012; Holroyd et al., 2008; 

Wang & Yates, 2006). Brist på god forskning av CAM metoder kan även vara en anledning 

till låg grad av undervisning angående detta ämne inom hälsovårdsutbildningar (Bjerså et al., 

2012). 

Samarbete i vårdteam samt övrig organisation 

Sjuksköterskor kunde se sin roll som advokat mellan patienten och läkaren. De tog ansvar för 

patientens känslomässiga, andliga och kulturella perspektiv gentemot den somatiska 

behandlingen (Broom & Adams, 2009; Shuval, 2006). Sjuksköterskor uppmuntrade patienten 

att stå upp för sina åsikter, hävda sin självständighet, lita på sina instinkter och föreslå annan 

behandling om de inte kände sig nöjda med det läkaren rekommenderade (Shuval, 2006). En 

norsk studie av Risberg et al. (2004) visade att få av läkarna till skillnad från två tredjedelar 

av sjuksköterskorna hade en positiv syn på alternativa metoder. Gällande komplementära 

metoder var hälften av läkarna positiva och näst intill alla sjusköterskor. Något som Wang och 

Yates (2006) resultat även tyder på där negativ attityd hos läkare kunde bero på brist på 

behandlande effekt. Positiv attityd sågs där CAM ändå inte kunde göra någon skada. 

Sjuksköterskor uppfattade att läkare inte kände sig komfortabla att diskutera CAM med sina 

patienter och inte ville vänta med medicinsk behandling. 

Enligt Cant et al. (2011) fick sjuksköterskor och barnmorskor på ett sjukhus i Storbritannien 

konstant diskutera sin status och plats som utvecklare och utövare inom CAM gentemot 

konventionell medicin. Dessa frågor drevs av engagerade sjuksköterskor med starka åsikter 

som hade stor erfarenhet inom ämnet. Vid ekonomiska nedskärningar fanns större risk för 

neddragning på till exempel akupunkturmottagningen trots att dess fördelar kunde ses. 

Processen att införa nya CAM behandlingsmetoder beskrevs som övermäktig och bidrog till 

att sjuksköterskorna övervägde att lämna arbetsplatsen för att kunna arbeta med CAM. Det 
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fanns även begränsningar med de metoder som var godkända av sjukhuset, till exempel vid 

aromaterapi, där få oljor var godkända för bruk. Även i en svensk studie av Bjerså et al. 

(2011) framkom en brist på ambition att utveckla bruket av CAM. Det kunde bero på 

plikttrogenhet gentemot sjukhuset och dess restriktioner. En annan syn på det hela var att 

lägga vikt på ett samarbete mellan CAM utövare och konventionell sjukvård för att utveckla 

vården och få tips till nya idéer. En problematisk aspekt var att det tog längre tid att utföra 

komplementära metoder i jämförelse med nuvarande etablerade metoder och behandlingar. I 

en studie av Alexandersson et al. (2003)  visade det sig att utförandet av taktil massage kunde 

ge ett större lugn och tillfredställelse i arbetet. Nackdelar även här var att det inte prioriterades 

tidsmässigt, det blev en sak till att göra. Sjuksköterskor i Henricsons et al. (2006) studie 

diskuterade att taktil massage skulle behöva planeras som en omvårdnadsåtgärd, på grund av 

tidsaspekten. Även i Mcdowell och Burmans (2004) studie bekräftas att terapier som massage 

och taktil massage inte erbjöds på grund av tidbrist. I en studie av Hunt et al. (2004) uppgav 

sjuksköterskor att massage kunde vara tidssparande på lång sikt till exempel vid 

smärtlindring.  

Uppfattningar om forskningsläget  

Kunskap om forskning inom CAM bedömdes som minimal i en studie på svensk 

vårdpersonal, men flertalet ville ta del av nya forskningsresultat. En tredjedel av deltagarna 

skulle kunna tänka sig att medverka i forskningsprojekt och två tredjedelar av dem ansåg att 

mer forskningsresurser borde gå till forskning inom CAM (Bjerså et al., 2012). Kritisk 

vårdpersonal belyser ett etiskt problem med att behandla sårbara patienter i kris med metoder 

som inte är vetenskapligt bevisade. De såg brist av strukturerad, kontrollerad och 

randomiserad forskning för att erhålla trovärdighet gällande komplementära 

behandlingsmetoder. Svårigheter med forskning inom detta område är att det ofta utförts på 

små grupper med volontär medverkan. Deltagarna i studien betonade forskning som väldigt 

viktigt samt att den lätt ska vara tillgänglig för vårdpersonal, något som sågs som ett problem 

(Bjerså et al., 2011). Däremot antyder sjuksköterskor att de behöver mindre bevis angående 

CAM för att kunna rekommendera behandling i jämförelse med bevis på konventionell 

medicin (Tracy et al., 2005). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt 

För att få en bred bild av sjuksköterskans roll och möjligheter inom CAM var det rätt val att 

använda sig av designen litteraturöversikt. De databaser som använts var Pubmed och Cinahl 

då dessa databaser innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2008). 

Inledningsvis utfördes en bred sökning i ämnet. Det var ett stort förarbete för att sedan 

resultera i få sökningar med få sökord. För att få ner antal artiklar skulle det kunna gjorts 

sökningar som till exempel CAM AND nursing AND research eller CAM AND nurse AND 

attitude och så vidare. Detta skulle dock ha gjorts i ett tidigare skede för att förenklat 

litteratursökningen och sparat tid.  

Artiklar från olika länder gav fler infallsvinklar eftersom CAM används i högre utsträckning i 

andra länder än Sverige (Frass et al., 2012). Fördelar och hinder vid integrering kunde därför 

visas mer konkret beträffande ett större antal metoder inom CAM, än de som används i 

Sverige. De utvalda artiklarna har studier som är utförda i länderna: Australien, Canada,  

Hong Kong, Israel, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. 

Litteraturöversikten innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Kvalitativa för att få 

fram sjuksköterskans erfarenheter och syn på ämnet, kvantitativa för att ge en bredare och mer 

generaliserbar bild över attityd och inställning av ett större antal deltagare. De kvalitativa 

artiklarnas urval var antingen volontärt- eller snöbollsurval, detta för att få informationsrika 

deltagare (Forsberg & Wengström, 2008), men som också kan anses, enligt författaren, ge en 

överdriven positiv bild. De kvantitativa artiklarna hade generaliserbart urval gentemot sin 

population men det kan inte uteslutas att deltagare valt att vara med på grund av ett positivt 

intresse. En svaghet med litteraturöversikten var att den endast är begränsad till 

sjuksköterskans syn beträffande sjuksköterskans roll gällande CAM. Vad patienter anser att 

sjuksköterskans roll ska vara kommer inte fram i resultatet. 

Analys 

Något som kan stärka en litteraturstudies trovärdighet är att fler författare granskar och 

analyserar artiklar. Det kan ha varit en svaghet i denna studie eftersom endast en person har 

analyserat artiklarna.  
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Många artiklar sållades bort i den första skumläsningen, innan artikeln valdes att granskas 

med mall. Det kunde vara på grund av ett stort bortfall i en kvantitativ studie eller uteblivande 

av ett etiskt ställningstagande. En av artiklarna hade dock inget etiskt resonemang, men 

inkluderades utifrån författarens eget ställningstagande. En enkät hade skickats till deltagarna 

elektroniskt, och kommit anonymt tillbaka till forskarna. I flera studier har forskare använt sig 

av frågeformulär som inte blivit testade tidigare och detta kan ge en lägre kvalitet. I motsats 

till det hade dessa studier används sig av en pilotgrupp för att testa frågorna och därigenom 

stärkt dess kvalitet. Alla kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel har använt sig av citat 

vilket har höjt kvalitén. I föreliggande litteraturöversikt har citat används för att styrka dess 

resultat.   

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans roll gällande CAM samt 

möjligheter och hinder för integrering av CAM i konventionell sjukvård. Resultatet visade 

olika aspekter som sjuksköterskan står inför beträffande CAM. I mötet med patienten kunde 

CAM bidra till en bättre relation och vara ett redskap för att lättare se helheten hos patienten. 

Bemötande och information till patient kunde bero på sjuksköterskans egen inställning och 

kunskapsnivå. Även kunskapsbrist och negativ attityd hos sjuksköterskorna, övrig 

vårdpersonal och organisation kunde vara ett hinder för integrering av CAM samt leda till 

risker vid bruk av behandlingsmetoder. 

Vikten av kunskap om CAM i mötet med patienten 

I bakgrunden i denna litteraturstudie framkommer att patienters intresse och bruk av CAM 

fortsätter att öka. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning har sjuksköterskan ett ansvar 

att informera och undervisa patienten om dess sjukdom och behandlingsmöjligheter 

(Socialstyrelsen, 2005). Resultatet visar att sjuksköterskans brist på intresse för CAM 

påverkar bemötandet mot patienten och brist på kunskap kan leda till otillräcklig information 

om behandlingsmetoder. Författaren ser problem med brist på kvalitetssäkrade 

informationskällor om CAM både från patienten och sjuksköterskans håll. Kremser et al. 

(2008) har genomfört en studie som visar att patienter får information från internet, tidningar, 

nyhetstidningar, släkt, vänner och via sjukvården.  I en studie från Canada av Brown et al. 

(2009) var sjuksköterskornas främsta informationskällor media, vänner, internet och 

professionsenliga tidskrifter.   
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I resultatet framgår att sjuksköterskan har tre olika förhållningsätt gentemot patienterna 

angående CAM. Dessa förhållningssätt var antingen stödjande, ambivalenta eller skeptiska. 

Författaren menar att det inte är endast sjuksköterskans roll att besitta kunskap om CAM utan 

även att läkare och övrig personal måste ha det för att kunna möta patientens intresse. I en 

studie av Tovey och Broom (2007) beskriver patienter själva bemötandet av läkare angående 

CAM. Läkarna var antingen ambivalent- stödjande, tydligt eller otydlig negativt eller att 

läkaren utgav ett sakligt och jordnära bemötande. I studien framkommer även att patienters 

val av behandlingsmetod påverkas i huvudsak av läkarens åsikter. Däremot om läkaren och 

patienten inte kommer överens, kan sjuksköterskan ses som medlare.  

Betydelsen av utbildning  

Ett behov av utbildning från professionella lärare beträffande CAM framkom i resultatet. 

Samt att sjuksköterskor uttryckt en vilja att lära sig mer om CAM. Författaren menar att ett 

intresse hos studenter finns för att lära sig mer om CAM. Frass et al., (2012) visar i sin 

översiktsstudie att nära hälften av europeiska sjuksköterskestudenter är positiva till CAM. 

Författaren spekulerar om huruvida sjuksköterskor kan ta sitt eget ansvar och skapa vägar för 

CAM. Resultatet kan tolkas till viss del som att sjuksköterskan gärna överlämnar ansvaret att 

utveckla CAM till organisationen och ser hellre hinder än möjligheter. Idag kan 

sjuksköterskor av eget intresse utbilda sig i någon behandlingsmetod inom CAM som kan 

användas i hälso- och sjukvård då det finns vetenskapliga bevis för det och/eller vid 

godkännande av organisation. Det finns också fristående kurser om komplementär-, 

alternativ- och integrativ medicin på flera platser i Sverige. Både en generell kurs och en kurs 

för att kunna ge information om CAM till patienter (Högskolan Kristianstad, 2012, KI, 2013; 

Linnéuniversitetet, 2013).  

I resultatet framkom av flera studier att kunskap om CAM föder intresse. Detta bekräftar en 

studie av Booth-LaForce, Scott, Heitkemper, Cornman, Lan, Bond och Swanson (2010) där 

bland annat sjuksköterskestudenter har erhållit fyra veckor utbildning om CAM. De fick ett 

markant ökat intresse samt en vilja att lära sig mer. Enligt författaren är mer utbildning inom 

CAM en nyckel för ett ökat intresse och bör därför få en större plats i vårdutbildningar. Frass 

et al. (2012) har i en sammanställning av forskningsresultat visat att läkarstudenter, som har 

lägst intresse av CAM i jämförelse med annan vårdpersonal även har lägst mängd 

undervisning om CAM i sin utbildning. I resultatet uppmärksammas att en av anledningarna 

till att CAM inte har en större plats i utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige kan 

vara brist på god forskning på området. Enligt författaren sker forskning inom CAM 
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kontinuerligt men införs inte i samma takt. Fønnebø et al. (2007) förklarar att CAM 

behandlingsmetoder inte passar in i den forskningsform som finns idag. Nuvarande CAM 

forskning har svårt att utföra undersökningar på effekter som CAM har i sin helhet. En stor 

del av CAM forskningen undersöker metoder i  etoder i sin helhet eller endast med 

placebokontrollgrupper, vilket kan ge en felaktig bild av metoden. 

Risker med CAM  

Resultatet visar att en brist på utbildning hos hälso- och sjukvårdspersonal är en säkerhetsrisk 

vid bruk av CAM.  Författaren anser att risker med att integrera CAM kan vara att utövare, 

som eventuellt är sjuksköterskor, endast får ytlig utbildning i den aktuella 

behandlingsmetoden. Gamst et al. (2006) studie betonar risker vid akupunktur som 

barnmorskor eller läkare utför som smärtlindring där denna endast fått en kurs för specifika 

symtom och inte hur man behandlar patientens totala symtombild. I resultatet läggs vikt vid 

att CAM utövare bör vara kontrollerade och godkända av Socialstyrelsen. Författaren anser att 

det är av stor betydelse att vårdgivare har god utbildning eller att det ska finnas kunnig, 

tillgänglig personal att diskutera med, både för läkare, sjuksköterskor och patienter. Detta för 

att minska risker vid behandlingsmetoder. I bakgrunden i denna litteraturöversikt beskrivs 

Katie Erikssons teori om tvärvård och vikten av helhetssyn med hjälp av fler vårdinstanser 

och arbete i vårdteam. Vikt vid att samarbeta i vårdteam beskrivs i resultatet för att utveckla 

vården och detta är något som författaren menar kan vara en väg till integrering av CAM, men 

som kräver kompetent personal. Joos, Musselman, Miksch, Rosemann och Szecsenyi (2008) 

ser problem med säkerhet både innanför och utanför sjukhus inom CAM vilket innebär ett 

risktagande och kräver kontroll. Chong (2012) beskriver en integreringsplan för CAM på en 

öppenvårdsavdelning med cancervård i USA. Här införs en specialistsjuksköterska inom 

området CAM. Hon ansvarar för en individuell komplementär vårdplan för patienten. 

Specialistsjuksköterskan ska fylla det hålrum som kan ses mellan CAM utförare, patienter och 

den konventionella sjukvården. 

Modeller för integrering av CAM är ett aktuellt forskningsområde idag. Författaren anser att 

forskning och utveckling inom området CAM ska kunna integreras i hälso- och sjukvård idag 

utan hinder av attityd eller politiskt motstånd. Knox, Fönnebö och Falkenberg (2009) anser att 

en dialog bör hållas mellan politiker, patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och CAM 

utövare för att utveckla en plan för integrering. Vid årsskiftet år 2009/2010 infördes ”Det fria 

vårdvalet” i Sverige. Socialstyrelsen beskriver i sin rapport anledningar till att den skapats. 

Det är bland annat är för att öka patienters inflytande över sin egen vård och ha rätten att välja 
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vårdgivare (Socialstyrelsen, 2010). Detta kan enligt författaren vara en bit på vägen för att 

patienterna själva ska kunna göra val beträffande CAM.  

Slutsats 

Denna studie visar att sjuksköterskans roll gällande CAM har ett brett uttryck och  

sjuksköterskan kan ta sitt eget ansvar inför området.  I omvårdnadssyfte kan CAM bidra till 

en helhetssyn på patienten och leda till en harmonisk vårdmiljö. Majoriteten av 

sjuksköterskorna hade en vilja att utveckla vården inom CAM men fick ofta sträva emot 

organisationen om de ville ta initiativ till detta. Denna litteraturstudie visar på ett stort värde 

av kunskap beträffande CAM, både vid kommunikation med patient och oberoende om den 

erbjuds inom konventionell sjukvård eller inte. För att möta patienternas intresse finns ett 

behov av mer kunskap vilket kräver en omstrukturering av utbildning för vårdpersonal. 

Metoder för integrering av CAM från organisationen behöver tas fram. Det bör även forskas 

mer om vilka metoder som passar in i konventionell sjukvård och på vilket sätt samhället ska 

möta patienternas val att använda sig av metoder som inte är vetenskapligt bevisade. Det bör 

diskuteras om vilka metoder som ska ingå i sjuksköterskans roll, eller om det ska skrivas 

remiss till utbildad CAM utövare. Varje metod borde ses från ett individuellt synsätt och 

integreras utifrån det. 
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Bilaga 1 (3) Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
(Carlsson & Eiman, 2003) 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, 

resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5 - 20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller, 

etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg  Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Totalpoäng (max 44 p) p p p p 

    p 

    % 

    Grad 

 

Grad I 80 % 

Grad II 70 % 

Grad III 60 % 



 

 

Bilaga 2 (3) Bedömningsmall för kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ metod  
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

 

Beskrivning av studien, tex metodval: 

Finns ett tydligt syfte?   Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal: 

   Ålder:   

   Man/Kvinna: 

Är kontexten presenterad?   Ja  Nej  Vet ej  

Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Vet ej 

Urval 

Relevant?    Ja  Nej  Vet ej 

Strategiskt?    Ja  Nej  Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 

Giltighet  

- är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej 

- rådet datamättnad?   Ja  Nej  Vet ej 

- råder analysmättnad?   Ja  Nej  Vet ej 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till  

en teoretisk referensram?   Ja  Nej  Vet ej 

- Genereras teori?   Ja  Nej  Vet ej 

Huvudfynd . Vilket fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

 

Kommentar: 

Granskare (Sign.): 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög  Medel  Låg 



 

 

Bilaga 3 (3) Översiktstabell av inkluderade artiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/  

Intervention/  

Instrument 

Deltagare  

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kommentarer  

gällande kvalitet   

Alexandersson 

et al. 

(2003) 

Sverige 

Att belysa hur personal 

upplever användning av 

taktil massage i det kliniska 

arbetet på en 

hospiceavdelning och vilka 

effekter det har på 

patienterna. 

Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade 

intervjuer med deltagare 

som genomgått kurs och 

som utför taktil massage. 

n=10 

(/0) 

n=5 sjuksköterskor  

n=5 undersköterskor 

Urval: Volontärt 

Innehållsanalys. Bandade 

intervjuer som skrivits ned 

ordagrant och sedan 

analyserats.  

Taktil massage visade sig vara en bra metod för 

att komma nära sin patient. Sjuksköterskan fick 

en relation med patienten som sjuksköterskan 

annars skulle ha svårigheter med att komma 

nära. Taktil massage styrker innehållet av 

sjuksköterskans omvårdnad. Hindret för att 

utföra detta var dock på grund av tidsbrist. 

Hög kvalitet 

Väl beskriven metod 

Etik: Godkännande 

av lokal kommitté 

 

 

Bjerså, Forsberg 

& Fagevik-

Olsén 

(2011) 

Sverige 

Att beskriva olika 

uppfattningar angående 

CAM bland Svensk 

kirurgipersonal. 

Kvalitativ metod 

Fenomenografisk 

forskningsansats 

En öppen fråga, 

individuella intervjuer  

n=16 

n=4 läkare                    

n=4 sjuksköterskor                 

n=4 dietister               

n=4 sjukgymnaster. 

Urval: Strategiskt 

Fenomenografisk 

datainsamling och analys. 

Sju steg, utformad av 

Dahlgren och Sjöström. 

Resultaten visade variationer i uppfattningar om 

definitionen av komplementära behandlingar. En 

konstruktiv inställning mot användning 

observerades, men det fanns en konflikt i fråga 

om indikationer och kontraindikationer, även 

kritik över bristande kunskap. Det ansågs finnas 

ett behov av utbildning för att kunna agera 

professionellt.  

Hög kvalitet 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté 

Väl beskrivet 

Bjerså, Stener- 

Victorin & 

Fagevik- Olsén 

(2012) 

Sverige 

Att undersöka upplevd 

kunskap om CAM bland 

registrerade vårdyrken i 

kirurgiska avdelningar vid 

svenska 

universitetssjukhus. 

Kvantitativ tvärsnitt 

enkätstudie gjord med 

inspiration från CAM 

Health Tro Questionnaire 

(CHBQ) 

n=737 

(/1020) 

42 % 

n=158 läkare,  

n=519 sjuksköterskor 

n=60 sjukgymnaster  

Statistiska analyser 

utfördes med beskrivande 

och jämförande statistik.  

 

Kunskap och forskning om CAM värderades som 

ringa eller ingen alls med 95% respektive 99%. 

Vikten av att ha kunskap värderades som viktiga 

hos 81 %.  61 % ansåg att mer forskningsmedel 

bör gå till CAM forskning, 73% var intresserad av 

att läsa CAM-forskningsresultat och 28% kan 

tänka sig att delta i sådan forskning. 56% var 

positiva till att lära CAM metoder. 

Kommunikation om CAM mellan patienter och 

vårdpersonal visade sig vara sällsynta. 

Grad 1 

40 poäng=90% 

Väl beskriven metod 

Etik: Godkänd av 

kommitté 

 



 

 

Broom & 

Adams 

(2009) 

Australien 

Att granska 

onkologiklinikers strategier 

för CAM och de potentiella 

konsekvenser för 

patienterna, teamets anda 

samt angående 

professionell utbildning. 

Kvalitativ studie 

Djupgående intervjuer. 

Bandade och 

transkriberade. 

n=25 

n=13 onkologiläkare 

n=12 onkologi 

sjuksköterskor  

En variation av 

deltagare 

eftersträvades. 

Dataanalys baserades på 

fyra frågor anpassade från 

Charmaz inställning till 

samhällsanalys (1990) 

Onkologi sjuksköterskor visas att uppfatta sin roll 

inom CAM som patientens advokat - en strategi 

som ogillas av konsulterna och ger konsekvenser 

för onkologiskt lagarbete. 

Det finns hinder för klinikers- patienters 

kommunikation angående CAM samt att det var 

tydligt att olika former av individuella och 

organisatoriska motstånd gentemot CAM 

utbildning fanns. 

 

Hög kvalitet 

Väl beskriven metod 

Etik: Godkänd av 

lokal kommitté  

Buchan et al. 

(2012) 

Storbritannien 

Att fastställa användningen 

av CAM hos sjuksköterskor 

tillsammans med deras 

kunskapsbas och attityder 

till det. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie. Enkät 

gjord utifrån publicerad 

litteratur som används av 

kvalificerade 

sjuksköterskor.  

n=621 

(/90)  

Sjuksköterskor 

Urval: Slumpmässigt 

 

Beskrivande statistik.  

Beskrivande statistik 

användes för att undersöka 

"någon gång kontra aldrig" 

användning av CAM av 

demografiska, inklusive 

ålder, kön och civilstånd.  

80 % av sjuksköterskorna medgav användning av 

CAM och 41% använde CAM vid denna 

tidpunkt. CAM användes främst för avkoppling, 

ledsmärta och urinvägsinfektion. Under 1 % 

ansåg att CAM inte var effektivt och 74% skulle 

rekommendera CAM. 93 % hade inte fått någon 

formell utbildning av CAM. De flesta av sjuks 

köterskorna skulle överväga viss utbildning på 

CAM för att kunna råda sina patienter. 

Grad 1 

39 poäng=88% 

Hög svarsfrekvens 

Bra p-värde 

Etik: Godkänd av 

kommitté 

 

Cant, Wats & 

Ruston 

(2010) 

Storbritannien 

Att undersöka 

användningen av CAM hos 

sjuksköterskor och 

barnmorskor på ett sjukhus 

i Storbritannien där CAM 

fått en plats i konventionell 

sjukvård.  

Kvalitativ intervjustudie 

med två steg.         

 1) djupgående intervjuer  

2) Semistrukturerade 

intervjuer  

n=27 

(/0)  

n=15 barnmorskor 

n= 12 sjuksköterskor 

Urval: snöboll 

 

Innehålls analys 

Alla intervjuer bandade och 

nedskrivna ordagrant 

sedan indelade teman. 

Sjuksköterskor och barnmorskor roll gällande 

CAM begränsades av traditionell medicinsk 

aktoritet, den osäkra status CAM utövaren har 

samt dess frånvaro av kollektiva strategier. Detta 

ofta relaterat till risker med CAM. 

Hög kvalitet 

Etik: Godkänd av 

kommitté 

 



 

 

Cutshall et al. 

(2010) 

USA 

Att beskriva kunskap, 

attityd och användninga av 

CAM  CNSs (clinical nurse 

specialist) från 

vårdcentraler i mittväst 

området i USA. Samt 

begränsningar ang. CAM 

och stressnivå vid egen 

användning. 

Kvantitativ metod 

Beskrivande sambands 

design. 

Enkät med 26 frågor. 

Stressnivå mättes med 

VAS scala 

 

n=49 

(27) 

Sjuksköterskor  

Urval: slumpmässigt 

 

Beskrivande statistik 

 

Sjuksköterskor använda flera CAM terapier för 

personligt bruk och för yrkesutövningen med 

patienter. De behandlingar som patienter uttryckt 

sig vilja ha var massage, andlighet/bön, helande 

beröring, akupunktur och musikterapi. De flesta 

CNSs trodde CAM terapier hade effekt och att 

det fanns vissa bevis för användning av dessa 

behandlingar. 

Grad 1 

37 poäng =84% 

Etik: Enkät skickad 

elektroniskt med 

anonymt svar 

tillbaka. 

Henricson et al. 

(2006) 

Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors levda 

erfarenhet av förberedelser 

innan den ger 

taktil massage i samband 

med intensivvård. 

Kvalitativ fenomenoligisk 

ansats 

Individuella intervjuer ca 

60 minuter. Öppen fråga, 

beskriva  

 

 

n=5 

(/1) 

n=1 sjuksköterska 

n=4 undersköterskor 

Urval: Utvalda 

personer 

Fenomenologisk  

Bandade 

och transkriberas till text. 

Fyra stegs analys utformad 

av Giorgio (1994, 1997). 

Innan de gav taktil 

massage, behövde sjuksköterskorna att lägga om 

till den nya rollen 

som professionella massage terapeuter.  Fynd 

inkluderade en allmän struktur, med fyra 

beståndsdelar, en känsla av inre balans, en 

ovillkorlig respekt för patienternas integritet, en 

relation med 

patienten som kännetecknas av ömsesidig tillit 

och en stödjande miljö. Vidare, studien 

understryker svårigheterna att integrera en 

kompletterande omtänksam handling, 

i en mycket teknisk miljö. 

Hög kvalitet 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté 

Väl beskrivet, bra 

kvalitet på data. 

Beskriver brister. 

 

Hirschkorn & 

Bourgeault 

(2007) 

Canada 

Att undersöka hur 

vårdpersonal definierar 

CAM samt undersöka 

deras attityd kopplat till 

deras åsikter. 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

n=41 

n=13 läkare n=12 

barnmorskor 

n=16 sjuksköterskor 

Urval: Volontärt samt 

Snowball. Variation var 

eftersträvat. 

Grounded theory 

Dataprogram för analys av 

kvalitativ data. 

Systematiskt eftersom varje 

intervju utfördes. 

Resultatet visar på att klassificera någonting som 

CAM inte hade någon betydelse av att 

rekommendera metoder. Även om definitionen är 

knapphändig är det viktiga att värdera varje 

metod individuellt. 

Hög kvalitet 

Etik: Godkännande 

från lokal kommitté 

Mättnad Ja, beskrivit 

sina brister i arbetet. 

 

 



 

 

Holroyd et al. 

(2008) 

Australien 

Att undersöka 

föreställningar och attityder 

till CAM hos Hongkongs 

sjuksköterskor. Ett särskilt 

fokus på källorna till CAM 

information och 

sjuksköterskans 

professionella diskussioner 

gällande CAM användning. 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie 

Enkät med 17 frågor 

Lickertscala 

n=187 

Sjuksköterskor 

Beskrivande statistik  71,9% av sjuksköterskorna var överens om att 

CAM bör integreras i den etablerade 

västerländska sjukvården. 89,8% av deltagarna 

ansåg att CAM kan användas samtidigt som 

västerländsk medicin. Källor till information: 

tidningar och tidskrifter (64,2%), vänner (57,2%) 

och böcker (43,9%). Ungefär en av tre hade 

antingen ibland eller ofta1/3 hade initierat en 

diskussion om CAM. Sjuksköterskor som fått 

utbildning om CAM (48,9%) var också mer 

benägna att initiera CAM diskussioner. 

Grad 1 

38 poäng= 86% 

Etik: Godkännande 

av etisk kommitté 

Hunt, Randle & 

Freshwater 

(2004) 

Storbritannien 

Att utforska 

pediatriksjuksköterskans 

uppfattning av införande 

och användning av 

massage och 

aromaterapimassage inom 

konventionell sjukvård. 

Kvalitativ 

fenomenologisk metod 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

n=8 

Sjuksköterskor 

Urval: Volontärt samt 

snowball 

Fenomenologisk analys 

Utförd i 6 steg efter Paroo’s 

analys för fenomenologisk 

data  

Analys visade på 4 teman, "förmån", "familj 

vård", "omvårdnad" och "hålls tillbaka". Alla 

sjuksköterskor kunde påminna om vissa fördelar, 

många diskuterade vikten av att familjen att ta 

med dem i vården av sitt barn. På grund av 

dominansen av den medicinska modellen, stås 

sjuksköterskor inför press och konflikter i det 

realistiska omvårdnadsarbete, vilket innebar att 

de var ofta inte kan utföra dessa behandlingar. 

Hög kvalitet 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté 

Litet urval, god 

kvalitet på data. 

McDowell & 

Burman 

(2004) 

Canada 

Att undersöka attityder hos 

akutvårdsjuksköterskor 

angående CAM. 

Kvalitativ beskrivande 

studie 

Semistrukturerade 

intervjuer 30-60 min 

n=16 

(/3) 

Sjuksköterskor 

Urval: 

bekvämlighetsurval av 

akutsjuksköterskor 

inom området Rocky 

Mountain i Canada. 

 

Redigeringsanalys enligt  
Polit och Hungler, (1999) 

 

Forskarna granskade 

utskrifter av intervjuerna 

både separat och 

tillsammans analysera 

materialet för inre 

teman. 

Det stora temat var en brist på överensstämmelse 

gällande vad sjuksköterskan erfarenhet/åsikt 

gentemot professionellt handlande. Brist på 

definition av CAM, brist på löpande information 

om CAM och dess användning. Samt brist på 

professionell relevans. Forskare också noterat 

deltagarnas känsla av passivitet när det gäller 

bedömningen av CAM användning och 

rekommendation av CAM till sina patienter, 

med maktlöshet att ändra 

detta. 

Hög kvalitet  

Etik: Godkännande 

av lokal kommitté 

Väl beskrivet. 



 

 

Risberg et al. 

(2004) 

Norge 

Att undersöka Onkologi 

personals kunskap och 

attityd till CAM focuserat 

på kön, ålder och typ av 

vårdyrke. 

Kvantitativ enkätstudie  

Enkät och använda 

svarsinstrument utformat 

av forskarna Pilotstudie 

utfördes av dessa frågor. 

 

 

n=509 

(/319) 

Läkare, sjuksköterskor, 

tjänstemän och 

terapeutiska 

röntgensjuksköterskor 

Urval: Slumpmässigt 

Beskrivande statistik Endast ett fåtal läkare (4 %) beskrev sina 

reaktioner på alternativ medicin som positiva 

jämfört med sjuksköterskor (33 %). Kvinnor 

visade en mer positiv syn än män (33 % mot 14 

%). Fler deltagare uttryckte en positiv inställning 

till kompletterande kontra alternativ medicin. 

Denna undersökning visade stora skillnader, efter 

kön samt onkologi vårdyrke i uppfattningar om 

och klassificeringen av olika CAM metoder. 

Grad 1 

38 poäng=86% 

Etik: Godkännande 

av etisk kommitté 

Bra p-värden  

väl beskriven 

Rojas-Cooley & 

Grant 

(2006) 

Canada 

Att beskriva onkologi 

sjuksköterskors 

erfarenheter gällande 

patienters intresse av att 

diskutera CAM. Samt 

sjuksköterskors resurser 

och pedagogiska intressen 

av CAM. 

Kvantitativ demografisk 

enkätstudie. Per email till 

medlemmar av Oncology 

Nursing Society. 

Huvudsakliga variabler: 

Erfarenheter, källor till 

CAM och intresset av 

CAM. 

n=850 

(/1146) 

Onkologi 

sjuksköterskor  

Urval: Slumpmässig 

Beskrivande statistik.  

 

Onkologi sjuksköterskor rapporterade sina 

erfarenheter med patienter som visat intresse 

eller använde CAM terapier. Respondenterna 

visade stort intresse för att lära mer om specifika 

CAM terapier och använt en variation av olika 

källor för att hitta information om CAM terapier. 

Grad 1 

38poäng= 86% 

Urvalet ok beroende 

på populationen. 

Etik: Godkänd av 

lokal kommitté 

Rojas-Cooley & 

Grant 

(2009) 

Canada 

Att beskriva onkologi 

sjuksköterskans kunskap 

och attityd angående CAM. 

Beskrivande kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Samt kommentarer från 

delatagare. 

Innehåll och design för 

NrCAMK & A 

instrumentet kom från 

NACCAM, 2001. 

n= 850 

(/2787) 

Onkologi 

sjuksköterskor  

Urval: Slumpmässigt  

Beskrivande statistik 

Samt innehållsanalys 

gällande deltagares 

kommentarer. Kodning och 

sedan tolkat och satt i 

teman. 

Av 14 olika CAM metoder hade deltagarna en 

kunskapsnivå på 70%. Attityden hos 

sjuksköterskorna var beroende av egen 

uppfattning, tradition och roll, men var 

övervägande positiv. 

 

Grad 1 

38 poäng= 86 % 

Urvalet ok beroende 

på populationen. 

Etik: Godkänd av 

lokal kommitté 

Shou-Yo & 

Wang 

(2006) 

Australien 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor svarar på 

frågor angående CAM till 

cancerpatiener som 

använder dessa metoder, 

och de faktorer som kan 

bidra till dessa olika 

reaktioner hos 

sjuksköterskan. 

Kvalitativ metod 

semistrukturerade 

intervjuer  

n=6 

Sjuksköterskor 

Urval: Volontärt 

Grounded theory 

inspirerad, dock ej fullt ut 

pga. litet urval. Data kodad 

i tre olika steg. 

Sjuksköterskor svarar på en mängd olika sätt till 

patienter som använder CAM. De innefattar: 

öppenhet, skeptism och ambivalenta. En rad 

faktorer som påverkar hur sjuksköterskor svarar 

också identifierades. Dessa inkluderar de 

tvetydiga definitioner av CAM, sjuksköterskornas 

personliga filosofier och livserfarenheter, bevis av 

behandlingens effektivitet och även 

organisatorisk kultur påverkar svaren. 

Hög kvalitet 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté 

 



 

 

Shuval 

(2006) 

Israel 

Att beskriva 

sjuksköterskors syn på 

begränsningar angående 

integrering av CAM som 

arbetar med alternativa 

metoder gemensamt med 

konventionell sjukvård. 

Kvalitativ metod 

Fördjupande narrativa 

intervjuer  

n=15  

Sjuksköterskor 

Urval: Snowball 

därefter strategiskt 

Substantiv analys 

Intensiv läsning av data 

sedan omläsning ledde till 

teman och underteman till 

teorin begränsningar. 

 

Resultatet visades under fyra olika 

begränsningsområden.  Territoriska, 

epistemologiska, aktoritära och sociala. 

Sjuksköterskorna försöker inte att förändra den 

etablerade sjukvården, dock vill de att de ska ingå 

inom gränserna. De störs inte heller att många 

behandlingsmetoder ej har veteskapliga belägg, 

även fast de känner sig blockerade av läkare som 

sätter gränserna för den etablerade sjukvården 

stängda.  

Hög kvalitet 

Etik: Godkänd av 

etisk kommitté 

Tracy et al.  

(2005) 

USA 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors attityd, 

kunskap, perspektiv och 

användning av CAM  

Kvantitativ enkätstudie 

Beskrivande sambands 

design. Enkätfrågor som 

tidigare används, 

utformad av Bergman et 

al. 

 

 

n=726 

(/1274) 

Sjuksköterskor  

Urval: Randomiserat 

urval av medlemmar av 

American Association 

of Critical-Care 

Beskrivande statistik 

Kategorisering av CAM 

analyserades med hjälp av 

McNemar test. 

Majoriteten hade en viss kännedom om mer än 

hälften av de 28 behandlingar som anges på 

enkäten, och vill ha ytterligare utbildning. Bevis 

för metoderna bedöms som viktigt för att 

använda eller rekommendera CAM. 

Grad 1 

37 poäng=84% 

Etik: Godkänd av 

lokal kommitté 

 

 

 


