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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns ingen enhetlig definition av komplementär alternativ medicin 

(KAM). Det visar sig att användandet av KAM ökar hos befolkningen i världen. Det 

finns ett stort informationsutbud på internet vilket kan leda till risker för patienter vid 

felaktig information. Syftet: Var att beskriva inställningar till och kunskaper om 

komplementär alternativ medicin bland omvårdnadspersonal. Metod: En allmän 

litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Det fanns 

inställningar om att KAM borde ha en plats i sjukvården. Det framkom att det fanns 

behov av riktlinjer, lagstiftning, stöd, ledarskap och evidens hos omvårdnadspersonal. 

Omvårdnadspersonal såg det som sitt ansvar att fråga patienters om deras användande. 

Omvårdnadspersonal ansåg att KAM hade effekt för patienter. Det visade sig att det 

fanns både viss kunskap och otillräcklig kunskap om KAM. Även efterfrågan om behov 

av kunskap och utbildning bland omvårdnadspersonal visade sig vara stor. Slutsats: 

Med tanke på den positiva inställningen till KAM hos omvårdnadspersonal, 

befolkningens ökande användande och avsaknad av ett tydligt regelverk gällande KAM. 

Är det en tidsfråga innan sjuksköterskor hamnar i situationer då de inte vet hur de ska 

hantera patienters frågor och användande av KAM. Det finns ett behov av tydligare 

riktlinjer gällande KAM och utbildning om vad KAM är. 
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Abstract 

Background: There is no uniform definition of complementary alternative 

medicine (CAM). It turned out that the usage of CAM is increasing in the 

population around the world. There is a range of information on the internet, 

which can lead to risks for patients when misinformed. Purpose: Was to describe 

the attitudes to and knowledge of complementary alternative medicine among 

nursing staff. Method: A general literature review. Results: There were attitudes 

that CAM should have a place in health care and a need for guidelines, legislation, 

support, leadership and evidence. Nursing staff saw it as their responsibility to ask 

patients about their use. Nursing staff felt that CAM was effective for patients. It 

turned out that there were both some knowledge and insufficient knowledge of 

CAM. There was also a great need for knowledge and education among the 

nursing staff. Conclusions: Given the positive approach to CAM among nursing 

staff, the increasing usage in the population and lack of a clear regulatory 

framework regarding CAM. Nurses might find themselves in situations where 

they do not know how to handle patients' questions and the use of CAM. 

Therefore there is a need for clearer guidance and education about CAM 
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BAKGRUND 
Komplementär alternativ medicin även förkortat KAM är högaktuellt och användandet av 

KAM ökar världen över (World health organization [WHO], 2002). I och med det ökade 

användandet är det bara en tidsfråga innan omvårdnadspersonal möter patienter som använder 

någon komplementär eller alternativ metod. Då bristande kunskap om KAM skulle kunna 

leda till risker för patienter, är det av stor vikt att beskriva omvårdnadspersonals inställningar 

och kunskaper om dessa metoder.   

 

Sedan 1980-talet har användandet av KAM ökat hos befolkningen i Sverige (Carlson & 

Falkenberg, 2007). Det framkom i en befolkningsstudie utförd i Stockholm år 2000, att 49 

procent någon gång hade besökt komplementär- eller alternativmedicinska behandlare. De 

vanligaste behandlingarna var massage, naturläkemedel, kiropraktik och akupunktur. 

Majoriteten ansåg att ett ökat samarbete bör ske mellan komplementär alternativ medicinska 

behandlare och sjukvården (Eklöf & Tegern, 2001). En befolkningsstudie utförd i USA år 

1990, visade på att 89 procent hade besökt KAM behandlare utan rekommendation från sin 

läkare. Majoriteten informerade inte sin läkare om användandet (Eisenberg et al.,1993). 

Anledningen till varför patienter inte informerade sin läkare, visade sig i en annan studie vara 

för att de inte visste att det kunde vara av betydelse (Zhang, Peck, Spalding, Jones & Cook, 

2012). 

 

Hälso- och sjukvården har sedan 1900-talet dominerats av den naturvetenskapliga medicinen 

(Carlson & Falkenberg, 2007). Benämningen för naturvetenskaplig medicin som 

fortsättningsvis kommer användas i denna litteraturstudie är konventionell medicin. I Sverige 

runt 1970-talet började begreppen komplementär och alternativ medicin användas (Eklöf, 

2004). Carlson och Falkenberg (2007) beskriver den alternativa medicinen som ett alternativ 

till konventionell medicin som bygger på den naturvetenskapliga modellen, med en egen 

behandling och förklaringsmodell, vilket Eklöf (2004) förklarar som vård och behandling 

utförd utanför konventionell medicin. Begreppet alternativ medicin ersattes under 1980-talet 

av komplementär medicin. Tanken var att belysa behandlingsformerna som ett komplement 

och inte som ett alternativ till sjukvården (Eklöf, 2004). Den komplementära medicinen har en 

egen förklaringsmodell, behandling och diagnos som kan användas tillsammans med 

konventionell medicin (Carlson & Falkenberg, 2007). Idag används begreppen alternativ och 

komplementär medicin som ett kombinerat begrepp (Eklöf, 2004). Ett annat begrepp är 
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integrativ medicin, vilket är en kombination mellan komplementära metoder med viss evidens 

och konventionell medicin. Integrativ medicin syftar till att få helheten mellan dessa att 

smälta samman (Carlson & Falkenberg, 2007).  

 

Beroende på land, har KAM olika benämningar (Carlson & Falkenberg, 2007). I länder som 

inte domineras av konventionell medicin används begreppet traditionell medicin istället för 

KAM. Det skulle kunna förklaras med att det inte finns någon fullständig överenstämmelse i 

definitionen, utan istället beror på hur den medicinska traditionen ser ut i olika länderna. Det 

som är alternativt i ett land kan vara konventionellt och etablerat i ett annat (Eklöf, 2004). För 

att beskriva i vilken utsträckning KAM är erkänt inom hälso- och sjukvårdsystemet har WHO 

(2002) kommit fram till olika definitioner på hälsosystemstrukturer, där Sverige beskrivs som 

ett land med ett tolerant system, där komplementära alternativa metoders existens tolereras 

som ett komplement eller alternativ till konventionell medicin. 

 

Carlsson och Falkenberg (2007) talar om en strävan efter ett holistiskt helhetsperspektiv inom 

KAM. En holistisk människosyn är något som även Stryhn (2007) lyfter fram i sin 

beskrivning av vilka egenskaper sjuksköterskan bör eftersträva. En holistisk människosyn 

ingår i sjuksköterskans etiska kod, där patientens individuella val och behov skall respekteras 

(International Council of Nurses [ICN], 2007). Som hälso- och sjukvårdspersonal finns det en 

skyldighet att arbeta under Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Det innebär att arbeta 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att utforma och genomföra vården i samråd 

med patienten (SFS 2010:659 kap. 6, 1§). Dessa krav överensstämmer även med 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005).  Ett annat krav är att 

sjuksköterskor skall ansvara för egna attitydmässiga reaktioner, vilka spelar en viktig roll i 

skapandet av en god patientrelation (Jahren-Kristoffersen & Nortvedt, 2005).  

 

I takt med att intresset och användningen av KAM expanderar, ökar kravet att kunna bevisa 

metodernas effektivitet och säkerhet (Carlson & Falkenberg, 2007). Det finns idag ett stort 

utbud av hälso- och sjukvårdsinformation på internet. En risk med det stora 

informationsutbudet är att patienter påträffar felaktig och oseriös information som kan 

medföra skada vid tillämpning (Nilsson-Kajermo & Wallin, 2009). För att undvika att 

patienter kommer i kläm, behövs en ökad förståelse mellan personal som arbetar inom 

konventionell medicin och personer som arbetar med KAM (Centerpartiet, 2012; Motion 

2002:03: So 365; Motion 2009:10: So 327). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning är 
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kunskap grundläggande för yrkeslärande (Socialstyrelsen, 2005).   Då det är sjuksköterskans 

uppgift att stödja patienten (Stryhn, 2007), i val av så väl konventionell som komplementär 

alternativ medicin, är det därför av stor vikt att beskriva omvårdnadspersonalens inställningar 

till och kunskaper om KAM. 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva inställningar till och kunskaper om komplementär 

alternativ medicin bland omvårdnadspersonal.  

Specifika frågeställningar  

Hur ser omvårdnadspersonalens inställningar ut till komplementär alternativ medicin?  

Vad har omvårdnadspersonalen för kunskaper om komplementär alternativ medicin? 

Definitioner  

Attityd  

Attityd är ett vanligt begrepp inom sociologin och socialpsykiatrin. Begreppets innebörd är att 

ha en inställning för eller emot någonting (Brante, Andersen & Korsnes, 1998). Även Egidius 

(2005) definierar attityd som en positiv eller negativ inställning till någonting. Samt ett 

förhållningssätt med betydelsen av ett allmänt sätt att tänka, reagera, agera och känna. Som 

översättning av det engelska ordet attitude kommer begreppet inställning hädanefter att 

användas i denna litteraturstudie.  

Kunskap  

Kunskap definieras som ett vetande, en kännedom och kunnighet. Kunskap är något som 

bland annat kan inhämtas från studier och yrkesutövning (Svenska Akademiens ordbok, 

2010). 

 

Omvårdnadspersonal 

I definitionen omvårdnadspersonal ingår i denna litteraturstudie undersköterskor, skötare och 

sjuksköterskor, då dessa yrkeskategorier arbetar tillsammans i ett patientnära team.  

METOD 

I följande avsnitt kommer tillvägagångsättet för litteraturstudien presenteras under sex 

underrubriker: design, urval, genomförande av artikelsökning, analys, etiska överväganden 

och förförståelse.  
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Design 

Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie, där ett strukturerat arbetssätt 

tillämpats. Vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskas, analyserats och presenterats som ett 

övergripande resultat (Friberg, 2006).  

Urval 

Studien är uppbyggd av vetenskapliga originalartiklar. De inklusionskriterier som har använts 

är artiklar inriktade på omvårdnadspersonals inställning till och kunskap om KAM. Samtliga 

artiklar har blivit granskade av forskare innan publicering och är publicerade i vetenskapliga 

tidsskrifter från år 2000 till 2012. Inga begränsningar gjordes gällande artiklarnas 

ursprungsland. Exklusionskriterier som använts är artiklar inriktade på studerandeperspektiv, 

artiklar där det inte gick att urskilja vilket perspektiv som använts, samt artiklar som handlade 

om barn. 

Genomförande av artikelsökning 

För att få en översikt av aktuellt forskningsområde, gjordes det först en inledande litteratur-

sökning. Denna sökning låg som grund för det fortsatta sökarbetet. Avsikten var att se hur 

mycket forskning som fanns inom ämnet. När bakgrundsinformationen ansågs tillräcklig, 

bearbetades och begränsades sökningen i en egentlig litteratursökning (Östlundh, 2006).  

Artikelsökningarna genomfördes i databaser som bedömdes relevanta för ämnesområdet, 

Cinahl, Psycinfo och Pubmed (Forsberg & Wengström, 2008). För att få nya idéer och finna 

material som inte gick att hitta genom databaserna, genomfördes även manuella sökningar i 

funna artiklars referenslistor (Östlundh, 2006).  Mycket tid lades på att formulera sökord. För 

att hitta relevanta sökord användes ämnesordlistor. Sökord som användes i olika 

kombinationer var complementary, alternative, medicine, attitud, nurs, CAM, alternative 

therap, knowledge, barrier och method (Bilaga 1). Sökord som inte resulterade i några träffar 

var integrative, view och unconventional. Boolesk sökteknik AND användes för att 

kombinera sökorden och abstract eller abstract/title lades till samtliga sökord för att 

specificera sökningarna. För att få fram olika böjningsformer användes trunkering av vissa 

sökord (Östlundh, 2006). Avgränsningar gjordes genom att välja english, human och peer-

reviewed i databaserna Cinahl och Psycinfo. I Pubmed gick det inte att göra avgränsningen 

peer-reviewed. För att säkerställa att artiklarna blivit granskade av forskare fick författarna 

istället söka upp tidskrifterna. Eftersom sökningen i Psycinfo inte resulterade i några nya 

artiklar, valde författarna att inte redovisa sökningarna i sökschemat. För säkerställandet att 
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inga nya aktuella artiklar som svarade på syftet skulle förbises, fortlöpte litteratursökningen 

fram till 2013-01-04. 

 

Vid sökträffar lästes titlar och abstrakt igenom för att se om de svarade på syftet. Denna 

genomläsning resulterade i sammanlagt 25 erhållna artiklar. Därefter lästes de artiklar som 

verkade relevanta i förhållande till syftet i sin helhet. Detta gjordes först av författarna enskilt 

och sedan tillsammans. Översättningen och studiernas relevans diskuterades. Denna 

diskussion medförde exklusion av fem artiklar. Det slutliga materialet som låg till grund för 

litteraturstudien bestod av fem kvalitativa artiklar och 15 kvantitativa artiklar. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna skedde sedan enligt en modifierad modell baserad på 

Olsson och Sörensens (2011) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar med 

poängsättning. Författarna valde att lägga stor vikt vid studiernas etik och forskarnas 

förförståelse (Bilaga 2). Kvalitetsgranskningen av artiklarna resulterade i sju artiklar med låg 

kvalitet, fem med medel och åtta med hög kvalitet. Inga artiklar exkluderades på grund av låg 

kvalitet men hänsyn togs till de enskilda studiernas kvalitet. 

Analys 

Analysens samtliga steg genomfördes av författarna tillsammans med inspiration av Fribergs 

beskrivning (2006). För att få en känsla för vad artiklarna handlade om, lästes de igenom flera 

gånger av författarna enskilt och tillsammans. Andra steget var att sammanfatta resultaten. 

Därefter sorterades innehållet i artiklarnas resultat in i två ”fack” utifrån de specifika 

frågeställningarna, inställning till KAM och kunskap om KAM. Dessa utgör resultatets 

huvudkategorier. För att få en schematisk översikt överfördes texterna som svarade på 

frågeställningarna, till de respektive ”facken”. Texterna kodades, jämfördes och sorterades 

utifrån likheter och skillnader. Hänsyn togs till att kvantitativa och kvalitativa resultat 

presenterades på olika sätt. På grund av begränsad erfarenhet av statistisk analys lades 

särskild vikt vid att diskutera resultaten i de kvantitativa artiklarna. Texterna jämfördes och 

sorterades så att det som handlade om samma sak hamnade under en lämplig rubrik, vilka 

utgör underkategorier i resultatet.  

Etiska överväganden 

För att försöka säkerställa att forskarna inte gjort egna tolkningar var samtliga artiklar 

primärkällor (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt god forskningssed ska studierna i största 

möjliga mån ha fått ett godkännande från en forskningsetisk kommitté, då detta säkerställer 

att forskarna har gjort ett moraliskt ställningstagande (Forsman, 1997). Det har framgått i 
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samtliga artiklar att de antingen blivit godkända av etisk kommittee eller att forskarna tagit 

hänsyn till godhetsprincipen, autonomiprincipen, rättviseprincipen eller inte skada principen 

(Olsson & Sörensen, 2011).   

Förförståelse 

Författarnas förförståelse var att det fanns brister och okunskap om KAM, samt att okunskap 

medför en osäkerhet hos personalen som möter patienter med frågor om KAM. En annan 

föreställning var att omvårdnadspersonals inställning skulle både kunna vara positiv och 

negativ och att kunskapen påverkar inställningen. Författarna försökte kontinuerligt under 

processen diskutera sin förförståelse och lägga den åt sidan. 

RESULTAT 
I nedanstående avsnitt kommer studien redovisas under följande två kategorier samt nio 

subkategorier:  

Inställningar till KAM i vården Kunskaper om KAM 
 En plats i sjukvården 

 Behov av riktlinjer och 

lagstiftning 

 Behov av stöd och ledarskap 

 Behov av evidens 

 Omvårdnadspersonals ansvar 

 Nytta och risker med KAM 

 Viss kunskap för 

hänvisning 

 Otillräcklig kunskap 

 Behov av kunskap 

och utbildning 

Inställningar till KAM i vården 

En plats i sjukvården 

Det fanns olika inställningar hos omvårdnadspersonalen till KAMs plats i sjukvården.  

 
Tabell 1. Omvårdnadspersonalens inställningar till KAMs plats i sjukvården 

Shorofi & Arbon (n=322):  

KAM terapier är lika effektiva som konventionella behandlingar                                                               51 %  

Osäkert om KAM terapier fungerar bättre än konventionella behandlingar                                                44 % 

Vissa KAM terapier fungerar bättre än konventionella behandlingar                                                         39 % 

KAM borde användas som ett komplement till nationell hälsovård                                                            69 % 

Sohn & Loveland Cook (n=151):  

Alternativa terapier sågs som ett komplement till konventionell medicin                                       En majoritet 
                                                                                                                                                          

DeKeyser, Cohen & Wagner (n=279):   

En anledning till att använda KAM var att konventionell medicin inte fungerade                                               27 % 

KAM sågs som en medhjälp till konventionell medicin                                                                              43 % 
KAM borde ha en plats i sjukvården                                                                                                            91 % 

Holroyd, Zhang, Suen & Xue (n=187):  

KAM borde integreras i konventionell medicin                                                                                           72 %  
KAM kan användas samtidigt som konventionell medicin                                                                         90 % 

KAM har idéer och metoder som den konventionella medicinen kan dra fördelar av                                86 % 

Zanini et al (n=155):   
KAM borde ha en plats i sjukvården                                                                                                            49 % 
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Överlag ansåg omvårdnadspersonalen i fem studier att KAM borde integreras i sjukvården 

(Shorofi & Arbon, 2010; Sohn & Loveland Cook, 2002; DeKeyser et al., 2001; Holroyd, et al, 

2008; Zanini et al., 2008). (Tabell 1).  

 

En öppenhet och positiv inställning till KAM i sjukvården återkom i flera studier (Shorofi & 

Arbon, 2010 ; Risberg et al., 2003; Meghani, Lindquist & Tracy, 2003; Tracy et al., 2003; 

Tracy et al., 2005; Cooke, Mitchell, Tiralongo & Murfield, 2011). Men även att 

tillgängligheten borde utökas (Tracy et al., 2003; Tracy et al., 2005) om patienten önskade det 

(Shorofi & Arbon, 2010). Samtidigt visade det sig att 45 % av omvårdnadspersonal (n= 509) 

var negativa till alternativa terapier (Risberg et al., 2003). Omvårdnadspersonal (n=279) ansåg 

att KAM tog hand om hela människan (DeKeyser et al., 2001). Även i en kvalitativ studie 

framkom upplevelsen att KAM innebar ett holistiskt synsätt (McDowell & Burman, 2004).  

 

Omvårdnadspersonal i tre kvalitativa studier upplevde att det fanns en plats för KAM i 

sjukvården och kunde därmed fungera som ett komplement till konventionell medicin 

(McDowell & Burman, 2004; Fitch, Pavlin, Gabel & Freedhoff, 2002; Broom & Adams, 

2009). Det gav patienterna ett annat alternativ (Fitch et al., 2002; McDowell & Burman, 

2004). Detta uttrycktes: 

 

I would hope that eventually the medical establishment will (see the role for CAM in acute 

care). I would hope they would see there is a place for it, you know. I’m not saying it should 

take the place of it (Western medicine). Because, alternative is not of value - if you break your 

arm you need it set…We don’t work enough with preventive medicine, I don’t think, and that 

to me is where alternative really comes in (McDowell & Burman, 2004, s.388). 

Behov av riktlinjer och lagstiftning  

Önskemål om tydligare riktlinjer och lagstiftning gällande KAM i vården och ett behov av 

reglering och övervakning av KAM-användande återkom i fem studier (DeKeyser et al., 

2001; Fitch et al., 2002; McDowell & Burman, 2004; Cutshall et al., 2010; Cook et al., 2011). 

En enkätstudie utförd i Israel (n=279) fann att 89 % av deltagarna ansåg att användandet av 

KAM borde regleras och lagstiftas. Deltagarna i en annan enkätstudie (n=138) hade svårt att 

avgöra vilka KAM terapier som var lagliga (Tracy et al., 2003). Avsaknad av ett tydligt 

regelverk utgjorde ett hinder för användandet av KAM (McDowell & Burman, 2004; Cooke 

et al., 2011). Känslan av att vara bunden av förordningar kunde avskräcka från att använda 
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KAM terapier då det fanns en rädsla för att begå lagöverträdelser eller att inte hålla sig till 

gällande riktlinjer och policys (Hirschkorn & Bourgeault, 2008). Upplevelsen uttrycktes 

såhär: 

 

They [CAM therapies]just become really discouraged and I just feel so tied inwith all the 

regulations that there isn´t a whole lot of room for me to expand and to utilize this without 

them coming down on me and possibly having a law suit (Hirschkorn & Bourgeault, 2008, s. 

203).  

Behov av stöd och ledarskap 

Bristen på ett tydligt ledarskap och stöd från läkare utgjorde ett hinder för användande av 

KAM (McDowell & Burman, 2004; Cutshall et al., 2010). Ett annat hinder för att kunna 

använda KAM var läkarnas motvillighet (Tracy et al, 2003; Cooke et al., 2011). I McDowell 

och Burman (2004) studie fanns en känsla av maktlöshet över att inte kunna förändra 

sjukhuspolicys. Det fanns även en osäkerhet om det skulle vara av värde att fråga patienter 

om deras användande, då omvårdnadspersonalen var osäkra på om läkaren skulle göra något 

med informationen. Samtidigt framgick det i Fitch et al. (2002) studie hur 

omvårdnadspersonalen emellanåt diskuterade KAM med läkaren: 

 

I agree with them taking complementary therapies as long as it doesn’t interfere with their 

current treatment…Like if they’re on therapeutic touch, because I know it doesn’t interfere, 

then I say that’s fine. But when they get in to some of the different herbs and vitamins, 

therapies, something taking internally, then I discuss it with the physician to know whether or 

not there’s a concern…or the pharmacist (Fitch et al., 2002 s. 23). 

Behov av evidens  

Det fanns delade inställningar om huruvida KAM har vetenskaplig grund.  

Tabell 2. Inställningar om KAM grundar sig på vetenskap  

DeKeyser et al (n=279): 

KAM har vetenskaplig grund                                                                              83 % 

Positiva effekter av KAM beror inte på placebo effekt                                       83 % 

 

Holroyd et al (n=187): 

KAM terapier är vetenskapliga                                                                            57 % 

 

Cutshall et al (n=49): 

KAM är stöttat av evidens                                                                                   51 % 

 

Shotofi & Arbon (n=322):  

Positiva effekter av KAM beror inte på placebo effekt                                       40 % 
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Inställningen att KAM hade en vetenskaplig grund framkom i fyra studier (DeKeyser et al., 

2001; Holroyd et al., 2008; Cutshall et al., 2010; Shorofi & Arbon, 2010) (Tabell 2). Det 

framkom att 45 % av omvårdnadspersonalen (n=155) ansåg att KAM terapier skulle vara 

evidensbaserade (Zanini et al., 2008). Evidens sågs som lika viktigt för både KAM terapier 

och konventionella behandlingar (Tracy et al., 2005; Cooke et al., 2011). 

 

Samtidigt framkom det i två kvalitativa studier att omvårdnadspersonalen ansåg att KAM 

terapier inte är vetenskapligt bevisade (Fitch et al., 2002; Smith & Chen-Wu, 2012), kunde 

vara skadligt för patienterna och det gav omvårdnadspersonalen en känsla av oro (Fitch et al., 

2002). Mandaten att bedriva evidensbaserad vård uppgavs i Hirschkorn och Bourgeault 

(2008) studie vara ett hinder för rekommendation av KAM. 

Omvårdnadspersonals ansvar 

Synen på det egna ansvaret gällande KAM och patienters användande skiljde sig åt bland 

omvårdnadspersonal. 

 

Stödjandet av patienters användande av KAM ansågs tillhöra omvårdnadspersonals ansvar då 

de såg sig själva som patientens första kontakt (Broom & Adams, 2009; Fitch et al., 2002). 

Ändå framkom det att omvårdnadspersonal inte frågade patienterna om deras användande 

trots inställningen att KAM kunde vara användbart (McDowell & Burman, 2004), i motsats 

till studien av Fitch et al. (2002) där omvårdnadspersonal inkluderade frågor om KAM 

användande i omvårdnadsbedömningen. Samtidigt fanns det en osäkerhet gällande rådgivning 

och hänvisning (Broom & Adams, 2009; Hirschkorn & Bourgeault, 2008):  

 

If I was [name of clinic] in a volunteer position … so I might say, you know, these two 

particular things might be good for you [e.g Tai Chi, reflexology, art therapy] … Um, if I´m 

in a nursing role, I´m less likely to refer to other complementary therapies (Hirschkorn & 

Bourgeault, 2008, s.2001). 
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Nytta och risker med KAM 

Flera studier har undersökt omvårdnadspersonals uppfattning om vilken effekt och risker 

KAM kan ha för patienter. 

Tabell 3. Inställningar till risker med KAM 
Shorofi & Arbon (n= 322):  

KAM kan innebära okända risker för användarens hälsa                                                   52 %                                    
Osäkra gällande okända risker                                                                                            32 % 

KAM terapier är säkra                                                                                                        64 % 

KAM terapier kan försena patienters beslut att kontakta konventionell vård                    49 % 

 

DeKeyser et al (n=279):  
KAM terapier kan skada hälsan                                                                                          40 % 

 

Det förekom i två studier (Shorofi & Arbon, 2010; DeKeyser et al., 2001) blandade 

inställningar till risker med KAM för patienter. (Tabell 3). 

 

Det visade sig i Cooke et al (2011) studie att det fanns blandade inställningar om nyttan med 

KAM. I Tracy et al. (2003) studie förhåll de sig neutrala. Trots en osäkerhet gällande 

användbarhet (Chu & Wallis, 2006) och att endast 15 % av omvårdnadspersonalen (n=279) 

ansåg att KAM inte hade biverkningar, framkom det att det fanns en inställning att KAM 

kunde vara till nytta för patienter (Chu & Wallis, 2006; Yom & Lee, 2008; Cutshall et al., 

2010; Tracy et al., 2005; DeKeyser et al., 2001; Holroyd et al., 2008), kunde behandla 

hälsoproblemen bättre (Sohn & Loveland Cook, 2002) och hade färre biverkningar än 

konventionell medicin (Holroyd et al., 2008). Inställningen att KAM terapier kunde öka 

patienters välbefinnande framkom även i två kvalitativa studier (Smith & Chen-Wu, 2012; 

Fitch et al., 2002). Däremot skilde sig inställningen åt, beroende på i vilket stadium patienten 

valde att använda KAM: 

 

I think it depends on what stage they make the decision. I mean when they’re choosing 

alternative therapies when conventional treatment has no longer anything to offer them. I 

don’t think it’s harming them. I think it’s giving them some, some hope, and a straw to hold 

onto…but when they are denying themselves conventional therapy, you know, certainly I have 

concerns about that  (Fitch et al., 2002 s.23).  
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Kunskaper om KAM  

Tillräcklig kunskap för hänvisning 

När deltagarna i flera studier (Zanini et al., 2008;Tracy et al., 2005; Shorofi & Arbon, 2010; 

Cutshall et al., 2010) fått skatta sina kunskaper om KAM och dess terapier blev det varierande 

svar. (Tabell 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots brist på utbildning om vissa KAM terapier, framkom det i två studier att 

omvårdnadspersonal ändå hänvisade patienter till dessa terapier som de ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap om (Sohn & Loveland Cook, 2002; Hayes & Alexander, 2000). 

Otillräcklig kunskap  

Det förekom i flera studier att deltagarna uppgav sig ha lite eller ingen kunskap om KAM 

(Cutshall et al., 2010; Shorofi & Arbon, 2010; DeKeyser et al., 2001; Hayes & Alexander, 

2000; Cooke et al., 2011). (Tabell 4).  

 

Bristen på kunskap utgjorde ett hinder för användning (Cutshall et al., 2010;Tracy et al., 

2003;Meghani, 2003; Tracy et al., 2005; Cooke et al., 2011; Yom & Lee. 2007). Även i en 

kvalitativ studie upplevde majoriteten att de inte hade tillräcklig kunskap om KAM för att 

kunna välja metod för patienterna. Det medförde en känsla av maktlöshet (McDowell & 

Burman, 2004). Samtidigt sågs brist på kunskap som en utmaning i omvårdnadspersonalens 

arbete (Broom & Adams, 2009). Begränsad kunskap, var kopplad till begränsad erfarenhet. 

Tabell 4. Kunskapsnivåer om KAM 
Zanini et al (n=155):  

Tillräckliga kunskaper om alternativa terapier                            61 % 

Tracy et al (n=726): 

Viss eller mycket kunskap om vissa terapier                               75 % 

Shorofi & Arbon (n=322): 
Viss kunskap om KAM                                                                35 % 

Mycket kunskap om KAM                                                            3 % 

Ingen Kunskap                                                                               8 % 
Väldigt lite kunskap                                                                     53 % 

Cutshall et al (n= 49):  
Kunskaper om KAM för att hänvisa patienter: 

Tillräcklig kunskap                                                                      42 % 

Minimal kunskap                                                                         27 % 

Tillräckliga kunskaper för utövande av vissa terapier                 31 %                         

DeKeyser et al (n=279):  

Ingen kunskap                                                                              15 % 

Hayes & Alexander (n= 202): 

Ingen kunskap                                                                             13 % 

Något kunniga                                                                              61 % 

Ganska kunniga                                                                            18 % 

Extremt kunniga                                                                           18 % 

Cooke et al (n=379):  

Begränsad kunskap om flertalet terapier                          En majoritet 
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Att inte veta så mycket om KAM kunde göra det svårt att svara på patienters frågor (Smith & 

Chen-Wu, 2012). Känslan av att inte veta tillräckligt om KAM uttrycktes så här:  

 

I don’t know enough about alternative therapy…I would support it, but I wouldn’t recommend 

it, because I don’t know enough about it (Fitch et al., 2002, s.24). 

Behov av kunskap och utbildning 

I flertalet studier fanns det ett stort intresse från deltagarna att lära sig mer och utöka sina 

kunskapsnivåer om KAM och dess terapier (DeKeyser et al., 2001; Rojas-Cooley & Grant, 

2006; Smith & Chen-Wu, 2012; Sohn & Loveland Cook, 2002; Holroyd et al., 2008; Cooke 

et al., 2011).  

 

Överlag fanns en efterfrågan på utbildning om KAM (Zanini et al., 2008; Tracy et al., 2003; 

Tracy et al., 2005; Cooke et al., 2011). I Hayes och Alexanders (2000) studie var deltagarna 

mest intresserade av att lära sig mer om alternativa terapier. En anledning till efterfrågan om 

kunskap var att deltagarna ville tillgodose sitt eget intresse ur en medicinsk synpunkt. En 

annan anledning var att de ville förhindra att patienter kom till skada. En omvårdnadspersonal 

önskade kontinuerlig utbildning erbjuden av sjukhuset (Smith & Chen-Wu, 2012). I en annan 

kvalitativ studie uttryckte samtliga deltagare att de behövde mer information om KAM och de 

såg utbildning som en viktig del i omvårdnaden och utvecklingen av KAM (Broom & Adams, 

2009). Samtliga deltagare uppgav att det behövdes mer utbildning vilket hade gett en ökad 

medvetenhet om KAM (McDowell & Burman, 2004). Önskemål om att lära sig mer om 

KAM uttrycktes så här av en deltagare:  

 

I think we should probably be more educated as professionals. 

 We need to talk more and educate each other. Our credibility goes right down the tube if we 

are not aware of some of the stuff that is out there (Fitch et al., 2002, s.23). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer studiens metod att diskuteras.  

 

En styrka är att mycket tid lades på sökord och artikelsökning. Olsson och Sörensen (2011) 

uppger att en väl genomförd artikelsökning är grunden för ett fortsatt arbete. En risk är att 
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något relevant sökord ej använts, vilket skulle kunna medfört att någon artikel missats. 

Genom att artiklarna varit skrivna på engelska, finns risk för feltolkning. För att stärka 

litteraturstudiens tillförlitlighet och för att minska risk för sådana feltolkningar, lästes 

artiklarna först enskilt och sedan tillsammans. På så vis möjliggjordes diskussion av innehåll 

och översättning. Friberg (2006) menar att forskning publiceras på engelska för att nå ut. 

Författarnas val att endast inkludera artiklar skrivna på engelska, kan också ha medfört att 

artiklar publicerade på andra språk förbisetts.  

 

En begränsning gjordes genom att inkludera artiklar publicerade på 2000-talet. Denna 

begränsning kan ha medfört att artiklar förbisetts. Samtidigt är det en styrka att endast den 

nyaste forskningen kom att ingå. Motivet till avgränsningen i årtal var tiden det tar innan 

forskning accepteras och publiceras. Däremot valdes ingen begränsning av studiernas design 

om artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa. Det medförde problematik med att jämföra 

studiernas resultat. Ändå ansågs en kombination kunna ge både djup och bredd. En styrka är 

att båda metoderna kan fånga inställningar och kunskap.  

 

Brist på erfarenhet gällande statistiska beräkningar kan också vara en felkälla. I ett försök att 

förstå materialet korrekt utan feltolkning och för att säkerställa studiens tillförlitlighet, har 

metodlitteratur använts (Ejlertsson, 2012) och kontakt har tagits med en professor i 

vårdvetenskap med erfarenhet av statistik. 

 

Det finns ett flertal granskningsmallar för kvalitetsbedömning av vetenskapliga artiklar. 

Författarna valde Olsson och Sörensens (2011) granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Valet baserades på uppfattning att Olsson och Sörensens (2011) mallar 

gav en övergripande bild av artiklarnas kvalitet, främst i metodavsnitt och resultat. Även 

mallarnas poängsättning underlättade bedömning av kvaliteten. För att lyfta 

granskningsmallarnas kvalitet modifierades de och aspekter lades till som författarna ansåg 

saknades. Det fanns en svaghet i mallarna då möjligheten att välja mellan de redan utskrivna 

valbara alternativen för frågorna saknades. Trots det behöll författarna mallarna då de ansåg 

att deras kvalitet sedan tidigare varit prövad, godkänd och publicerad i metodlitteratur. En 

annan styrka är att författarna tillsammans kvalitetsgranskade artiklarna, för att kunna 

diskutera oklarheter och säkerställa rätt poängsättning. De sju artiklar som fått låg kvalitet 

efter granskningen valde författarna att behålla, vilket skulle kunna ses som en svaghet. Men 

eftersom artiklarna blivit granskade av experter inom området innan publicering, ansågs de 
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ändå ha en tillräcklig kvalitet och vara tillförlitliga. Ett annat motiv till inklusion var att 

samtliga artiklar tagit hänsyn till etiska aspekter och/eller blivit godkända av etisk kommittee.  

 

Det finns en risk att förförståelsen har påverkat resultatet av litteraturstudien. För att minimera 

denna risk har författarna under hela processen strävat efter att medvetandegöra 

förförståelsen. Samtliga artiklars resultat som svarade till syftet inkluderades även om de inte 

överensstämde med författarnas förförståelse. En annan styrka är att författarna tillsammans 

analyserade artiklarnas resultat, vilket ger litteraturstudien en ökad trovärdighet.  

 

Då litteraturstudiens resultat består av artiklar från olika delar av världen, finns större 

möjlighet till att generalisera studiens resultat, än om endast artiklar från exempelvis 

Skandinavien valts.  Det finns risk att definitionen av vad KAM innefattar skiljer sig åt i olika 

länder. Det skulle kunna medfört en minskad trovärdighet till litteraturstudiens resultat. Men 

eftersom studiernas resultat inte visade någon markant skillnad gällande inställning och 

kunskap, togs beslutet att behålla samtliga artiklar.  

  

Resultatdiskussion 

Även om sjuksköterskor idag är positiva till användningen av KAM, kan deras 

kunskapsbrist och avsaknad av ett tydligt regelverk utgöra ett hinder för 

sjuksköterskorna att hänvisa patienter till dessa metoder, men även kunna möta 

patienters användande. Det är något som kan väcka etiska frågor hos sjuksköterskor i 

mötet med patienter. När patienter rådfrågar sjuksköterskor om dessa metoder, är det 

otydligt vad sjuksköterskor egentligen får göra och säga gällande KAM. Det framkom i 

samtliga studier som ingick i litteraturstudien att omvårdnadspersonals inställning till att 

använda KAM var positiv. Samtidigt fanns det en rädsla för att träda över gränser och 

en osäkerhet gällande vad som var evidensbaserat och tillåtet, då det inte fanns något 

tydligt regelverk.  

 

Etiska överväganden är något som sjuksköterskor och omvårdnadspersonal ställs inför i 

sitt arbete. Det visade sig i en enkätstudie att sådana överväganden handlade bland 

annat om patienters autonomi, då patienters önskemål inte alltid följdes. Otydlighet eller 

avsaknad av organisatoriska riktlinjer, var en orsak till varför etiska överväganden 

uppkom (Pavlish, Brown-Saltzman, Hersch, Shirk & Nudelman, 2011). Etiska 
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konflikter mellan omvårdnad och organisatoriska värden var något som ofta förekom 

hos omvårdnadspersonal i en annan enkätstudie. Majoriteten kom nästan dagligen i 

kontakt med etiska dilemman (Aitamaa, Leino-Kilpi, Puukka & Suhonen, 2010).  

 

Det finns idag en utmaning i vården, vilken utgörs av både strävan efter att arbeta säkert 

och systematiskt för att vården ska bli säkrare, tryggare och evidensbaserad. Å andra 

sidan handlar det även om att göra både patienter och anhöriga delaktiga i den egna 

vården. Ett sätt för att nå detta är att göra omvårdnaden personcentrerad (Willman, 

2010), genom att inkludera personen i vården och utgå ifrån varje individs egna 

perspektiv (Edvardsson, 2010). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall 

vården vara av sådan kvalitet att patientens behov av trygghet och självbestämmande 

tillgodoses. Men vården skall även främja en god kontakt mellan sjukvårdspersonal och 

patient (SFS 1982:763, 2§).  Samtidigt skall sjuksköterskor arbeta utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet (SFS 2010:659, 7§). Sjuksköterskor ska dagligen arbeta utifrån 

dessa förordningar, utifrån respekt för patienters autonomi och strävan efter att göra 

patienter delaktiga i sin vård. Det skulle kunna väcka etiska frågor hos sjuksköterskor, 

vilka Birkler (2007) beskriver som: “Vad kan jag göra? vad får jag göra? Vad bör jag 

göra?”. Det kan vara frågor av juridisk art där förordningar och lagar sätter gränser för 

redan etablerade kunskaper 

 

Användningen av KAM utmanar Sverige och andra länder runt om i världen att 

uppmärksamma vilken roll KAM har i samhället, för att kunna justera befintliga 

policys. Trots utmaningar och svårigheter måste en dialog etableras mellan KAM, 

politik, biomedicin och patienter. Detta för att förbättra patienters säkerhet och 

representera deras intressen. Det kan komma att medföra utmaningar runt om i världen 

när det gäller att utveckla lämpliga bestämmelser som speglar användandet eller 

genomdriva lagstiftning (Kjersti, Knox, Vinjar Fønnebø & Falkenberg, 2009).  

Slutsats 

Med tanke på den positiva inställningen till KAM hos omvårdnadspersonal, befolkningens 

ökande användande och avsaknad av ett tydligt regelverk gällande KAM, är det endast en 

tidsfråga innan sjuksköterskor kommer hamna i situationer då de inte vet hur de ska hantera 

patienters frågor och användande av KAM.  
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En sådan situation skulle kunna vara när omvårdnadspersonal möter patienter som använder 

naturläkemedel vars evidens saknas och som omvårdnadspersonal inte har kunskap om. 

Sjuksköterskor skall alltid arbeta utifrån beprövad erfarenhet och evidens. Samtidigt skall 

även omvårdnaden utformas med patienters önskemål och delaktighet i fokus. Det kan 

medföra ett etiskt dilemma där sjuksköterskor inte vet hur de skall agera. Sjuksköterskor 

behöver beredskap för hur sådana situationer skall hanteras. Det finns ett stort behov av både 

tydliga riktlinjer gällande patienters användande av KAM och hur sjuksköterskor ska möta 

det. Men även ett behov av utbildning om vad KAM är för att öka omvårdnadspersonals 

kunskaper och därmed förhindra eventuella risker så som interaktioner mellan KAM och 

konventionell medicin. Expanderingen av KAM bland befolkningen är något som sjukvården 

inte kan blunda för. Omvårdnadspersonal behöver beredskap och tydliga riktlinjer för att 

kunna hantera både patienters användande och frågor. 
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Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum 

Databas 

 

 

130103 

Cinahl 

Sökord och 

boolesk 

operator (and, 

or, not) 

complementary AND alternative* AND medicine* AND attitud* AND nurs* 

Begränsningar Human, english, peer-reviewed, 2000-2013 

Typ av sökning 

(t.ex. fritext, 

ab-abstract, 

nyckelord, 

MESH-term) 

Abstract 

Antal träffar 27 stycken 
Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Totalt: 21 st. 

8 st annat perspektiv, 1 st litteraturöversikt, 5 st för specifikt inriktade områden,4 st gick inte utläsa omvårdnadspersonal  

perspektiv,1 st svarade ej på syftet, 2 går ej att utlästa resultatet i förhållande till syftet.  

Utvalda artiklar 

Totalt: 6 st. 
*Knowledge levels and attitudes of staff nurses in Israel towards complementary and alternative medicine  

*Beliefs and attitudes towards complementary medicine among registerd nurses in Hong kong  

*Taiwanes nurses attitudes towards and use of complementary and alternative medicine in nursing practice: a-cross sectional 

survey   

*Structural constraints and opportunities for CAM use and referral by physicians, nurses and midwives 

*Complementary and alternative medicine, a qualtative study of belifes of a small sample of rocky moutain area nurses  

*Nurses beliefs, experience and practice regarding complementary and alternative medicine in Taiwan.  
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operator (and, 
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CAM AND nurs* AND attitud* 

Begränsningar  

Typ av sökning 

(t.ex. fritext, 

ab-abstract, 

nyckelord, 

MESH-term) 

Title/abstract 

Antal träffar 35 stycken 
Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Totalt: 31 st. 

5 artiklar tidigare erhållna, 4 tidigare exkluderade, 11 st annat perspektiv, 2 st gick ej att urskilja omvårdnadspersonal, 3 st 

litteraturöversikter 

3 st inriktning barn, 3 st svarade inte på syftet.  
 

Utvalda artiklar 

Totalt: 4 st. 
*Nurses' knowledge, attitudes, and professional use of complementary and alternative medicine (CAM): a survey at five 

metropolitan hospitals in Adelaide. 

*Knowledge, attitudes, and use of complementary and alternative therapies among clinical nurse specialists in an academic 

medical center.   

*Complementary and alternative medicine: oncology nurses' experiences, educational interests, and resources 

*Knowledge of and attitudes toward complementary and alternative therapies; a national multicentre study of oncology 

professionals in Norway. 
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operator (and, 

or, not) 

alternative therap* AND nurs* AND knowledge* 

Begränsningar Human, english, peer-reviewed, 2000-2013. 

Typ av sökning 

(t.ex. fritext, 

ab-abstract, 

nyckelord, 

MESH-term) 

Abstract 

Antal träffar 26 stycken 
Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Totalt: 22 st. 

14 st annat perspektiv, 4 st svarade ej till syftet, 4 st artiklar redan erhållna i tidigare sökningar.  
 

Utvalda artiklar 

Totalt: 4 st. 
*Italian oncology nurse’s knowledge of complementary and alternative therapies: national survey.  

*Oncology nurses’ experiences regarding patients’ use of complementray and alternative therapies 

*Nurse practitioner knowledge of complementary alternative health care: foundation for practice.  

*Alternative therapies and nurse practitioners: knowledge, professional, experience and personal use.  
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operator (and, 
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ab-abstract, 

nyckelord, 
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Abstract 
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artiklar 

Totalt: 3 st. 

1st redan erhållen, 1st patientperspektiv, 1st svarade ej på syftet. 
 

Utvalda artiklar 

Totalt: 2 st. 
*Critical care nurse’s desire to use complementary alternative modalities (CAM) in critical care and berriers to CAM use.  

*Oncology clinicians accounts of discussing complementary and alternative medicine with there patient.  
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ab-abstract, 

nyckelord, 
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Abstract 

Antal träffar 13 stycken 
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exklusion av 

artiklar 

Totalt: 11 st. 

7 st annat perspektiv, 1 st litteraturöversikt, 1 st exkluderad tidigare, 3 st tidigare erhållna, 1st handlar om barn.  
 

Utvalda artiklar 

Totalt: 2st. 
*Use of complemantary and alternative therapies: a national survey of critical nurses 

*Nurse attitudes towards the use of complemantary and alterantive therapies in critical care.  
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Utvalda artiklar 

Totalt: 1st. 
*A comparison of the knowledge of, experience with and attitudes towards complementary and alternative medicine between 
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Sökord och 

boolesk 

operator (and, 

or, not) 

complementary AND alternative* AND medicine* AND attitud* AND nurs* 
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Typ av sökning 

(t.ex. fritext, 

ab-abstract, 

nyckelord, 

MESH-term) 

Title/Abstract 

Antal träffar 45 stycken 
Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Totalt: 44 st. 

14 st tidigare erhållna, 3 st litteraturöversikter, 1 st otydligt perspektiv, 6 st ej svarar till syftet, 3 st inriktning barn, 2 st annat 

språk, 2 st publicerade innan 2000, 13 st annat perspektiv. 

Utvalda artiklar 

Totalt: 1st. 
*Complementary and alternative medicine and critical care nurses: A survey of knowledge and practices in Australia 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  

Modifierad kvalitativ granskningsmall 

Poängsättning  0 1 2 3 

Abstract (Syfte, metod, 

resultat =3p) 

Saknas En av tre Två av tre Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet)  

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet)   

Ej acceptabel Låg  Medel God 

Förförståelse Framgår ej Synlig   

Bortfall Ej angivet Mer än 20% 5-20% Mindre än 5% 

Bortfall med betydelse 

för resultatet 

Analys saknas / Ja Nej   

Kvalitet på 

analysmodell 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter 

Frivillighet, 

anonymitet  

Ej angivna Låg Medel Hög  

Resultat     

Frågeställningen 

besvarad 

Nej  Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(Citat, kod, teorier etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problem anknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel  God 

Överenstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (Max 48 

p). 

       P        P       P        P 

           

      P 

 

Grad 1: 80%         % 

Grad 2: 70%         Grad 

Grad 3: 60%     
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Metodbeskrivning 
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beskrivning, 
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Frivillighet, 
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Ej angivna Låg Medel hög 
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Frågeställning 
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Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller, 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 
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signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confunders (statiskt 

säkerställda samband 

mellan den oberoende 

och beroende 

variabeln) 

Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolking av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
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egenkritik och felkällor 

Saknas Låg Medel God 
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Titel artikel  Författare 

 

   



 

 

 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt 

Författare, land och år: Rojas-Cooley, T. M. & Grant, M. USA, 2005  

Titel: Complementary and alternative Medicine: Oncology Nurses’ Experience, Educational Interests, and Resources. 

Syfte: Syftet var att beskriva onkologi omvårdnadspersonals erfarenheter av patienter som visat intresse för KAM terapier och dess användning, tillsammans med onkologi 

omvårdnadspersonals KAM tillgångar och utbildningsintresse. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet var otydligt men dock framgår det att 850 svarade. Enkäterna utvecklades genom litteratursökningar. Två sjuksköterskeforskare och 

två senior specialist forskare från ett nationellt cancer institut pilottestade enkäten. På så vis säkerställdes tidsåtgången, språkförståelse och dess innehåll. Validitet testades 

senare. 

Genomförande/analys: Enkäterna skickades ut tillsammans med en inbjudan till deltagande på post i två omgångar, på grund av att svarsfrekvensen efter första utskicket 

inte var representativ. Även påminnelser skickades ut.  Returkuvertet var anonymt. Analysmetod av data okänd.   

Resultat: Resultatet svarade på vad sjuksköterskorna ansåg att patienterna hade frågat om för komplementära alternativa terapier. De valde att utesluta resultaten om attityder 

och kunskap som var en del av enkäten.  De framkom att omvårdnadspersonalen ville lära sig mer om KAM.  

Kvalitet: 35 poäng MEDEL kvalitet  

Styrkor: De diskuterar sin studies styrkor och svagheter. Tydliga förklaringar vid tabeller.  

Svagheter: Uteslutning av en del av enkäten som handlade om kunskap och attityd utan tydligt redogöra varför.   

Otydligt beskrivet varför två omgångar av enkäterna skickades ut. 

 

Författare, land och år: Risberg, T., Kolstad, A., Bremnes, Y.,  Holte, H., Wist, E. A., Mella, O., Klepp, O., Wilsgaard, T. & Cassileth, B. R Norge, 2003  

Titel: Knowledge of and attitudes toward complementary and alternative therapies: a national multicentre study of oncology professionals in Norway 

Syfte: Syftet var att undersöka kunskaper och attityder till komplementär och alternativ medicin hos olika professioner inom onkologi 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet bestod av 828 onkologer, omvårdnadspersonal, sekreterare och terapeut röntgensjuksköterskor från 5 stora center för behandling av 

cancer. Svarsfrekvensen var totalt 61 %, vilket var 509 deltagare. Majoriteten av sekreterarna, omvårdnadspersonalen och terapeut röntgensjuksköterskorna var kvinnor, 40 % 

av onkologerna var kvinnor. Det var anonyma enkäter, vilka utformades av experter. Innehållet hämtades från en genomgång av litteratur om cancerpatienters och 

sjukvårdens professionella användande av KAM. Enkäternas pilot testades och efter feedback skapades de slutliga enkäterna.  KAM definierades i enkäterna. 

Skattningsskalor användes. 

Genomförande/analys: Studien fick ett godkännande från etisk kommitté innan utskick. En särskilt utsedd person på varje center var ansvarig för att se till att samtliga 

deltagare fick enkäterna samt att se till att de hade fått information om studien tidigare.  En påminnelse skickades ut. Till statistiska analyser användes dataprogrammet SAS 

10. Sambandet mellan kategoriernas variabler bedömdes enligt ” proc freq” procedur. Multivariat och regressions analys gjordes. 

Resultat: En tredjedel av omvårdnadspersonalen hade en positiv syn på alternativa terapier.  33 % var positiva, 22 % var neutrala och 45 % var negativa. 87 % var positiva 

till användandet av komplementär medicin, 10 % var neutrala och 3% var negativa.   

Kvalitet: 42 poäng HÖG kvalitet 

Styrkor: Diskuterar anledningar till sin svarsfrekvens på 61 %. De har godkännande från etisk komitteé. Studien verkar vara välgjord.  

De har en tydlig definition på vad komplementär och alternativ medicin är, och den densamma för läsaren som för deltagaren.  



 

 

 

Svagheter: Då de skulle studera attityder och de fick fyra deltagare som inte gav några svar så valde forskarna att placera dem i den negativa kategorin istället för neutrala, då 

anser vi att de gjort en egen tolkning.  

 

Författare, land och år: Shorofi, S. A. & Arbon, P.. Australien, 2010.  

Titel: Nurses´knowledge, attitudes, and professional use of complementary and alternative medicine (CAM): A survey at five metropolitan hospitals in Adelaide. 

Syfte: Syftet var att fastställa omvårdnadspersonalens kunskap, attityder och praktiskt användande i sin profession av komplementär och alternativ medicin (KAM) på fem 

stora sjukhus i Adelaide. Även samtidigt undersöka sambandet mellan sociodemografiska faktorer och användandet av KAM domäner. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet var 460 omvårdnadspersonal på kirurgiska avdelningar på 5 stora sjukhus i Adelaide. Deras medelålder låg på 38,8 år. 

Bekvämlighetsurval användes. Svarsfrekvens var 70 % dvs 322 deltagare. 

En pilotstudie genomfördes innan, för att kontrollera innehållet, språkförståelse, relevans, användbarhet och hur lång tid det tog att utföra den.  

Enkäternas validitet testades och reabilitet testades med Cronbach´s alpha. 

Genomförande/analys: Enkäterna delades ut tillsammans med informationsblad om anonymitet, konfidentialitet och frivillighet. Urvalet fick påminnelse efter 7 och 14 

dagar. Enkäterna hämtades 20 dagar efter den sista påminnelsen.  

Data analyserades med en Statistical package for the social science version 12.0. deskriptiv och icke parametrisk statistik användes för att beskriva och analysera data. De 

enkäterna som saknade svar på vissa frågor och de som hade mer en ett svar på samma fråga där bara ett svar krävdes, exkluderades. 

Resultat: Resultatet presenterades i 4 delar som motsvarade syftets delar. 

Kunskap om KAM: 52,5 % skattades sig till att ha väldigt lite kunskap om KAM, 7,8 % hade ingen kunskap. 3,4 % upplevde att de hade mycket kunskap, 35,8% hade viss 

kunskap. Attityder till KAM och konventionell medicin: 22,4 % hade en väldigt positiv attityd, 36,6 % hade en ganska positiv attityd. 32,6% ställde sig neutrala. 4,7 % var 

ganska negativa, 2,5 % var väldigt negativa. Något annat som undersöktes var professionellt användande av KAM domäner och sociodemografisk variabler.  

Kvalitet: 42 poäng HÖG kvalitet 

styrkor: noggrannhet genom hela studien. Resultatet svarar på syftet. Väl beskriven metod.  

Svagheter: har ingen bortfallsanalys. Diskuterar inte sin förförståelse.  

 

Författare, land och år:. Holroyd, E., Zhang, L. A., Suen, K. P. L. & Xue, X. L. C.  Kina , 2008.   

Titel: Beliefs and attitudes towards complementary medicine among registered nurses in Hong kong. 

Syfte: Syftet var att undersöka vad registrerade sjuksköterskor i Hongkong tror och har för attityder till KAM. Med fokus på varifrån de får sin KAM information och deras 

professionella kommunikationsutbyte om användandet. 

Urval/datainsamlingsmetod: Deltagandet var 187 registrerade sjuksköterskor. Bortfall framkom inte. Cross-sectional enkät användes innehållande 17 objekt med likert 

skalor. Enkätstudien hade tidigare blivit pilottestad och modifierad. Den interna validiteten kontrollerades av fyra KAM experter, genom att bland annat utvärdera 

översättningen till kinesiska. 

Genomförande/analys: Enkäterna skickades ut efter ett godkännande från etisk kommittee. Det skickades inga påminnelser om att svara på enkäten med hänsyn till 

anonymiteten.  Data analyserades med en Statistical package for the social science version 15.0. Deskriptiv analys och x2-test för kontroll av samband. Godkänd av etisk 

kommitteé.   

Resultat: Attityder: 71,9 % av sjuksköterskorna tyckte att KAM borde integreras mer i skolmedicinen. 85,8 % ansåg att KAM innehöll ideér och metoder som konventionell 

medicin skulle kunna dra fördelar av. Majoriteten höll inte med om att Kam inte borde användas samtidigt som konventionellmedicin. 57,2 %  ansåg att KAM hade mindre 

biverkningar än konventionell medicin. 95,2 % ansåg att KAM kunde lindra sjukdoms symtom. 41,2 % tyckte att KAM var ickevetenskapligt.  

Kunskap om KAM: 93,6 % ville förbättra sina kunskaper för att lära sig mer. 90 % av sjuksköterskorna ansåg att både sjuksköterskor och läkare borde ha större kunskap om 

KAM. 



 

 

 

De som tidigare fått träning i KAM ville utöka sina kunskaper. 8,5 % av de som inte hade någon träning ville inte heller ta del av det.   

Nästan hälften av sjuksköterskorna uppger inte till läkarna om patienternas användning av KAM 

Kvalitet: 29 poäng LÅG kvalitet 

styrkor: resultatet motsvarar syftet. Noggranna med kontroll av inre validitet.  

svagheter: otydligt hur stort urvalet var från början och bortfallet. Mindre bra tabeller där det inte framgår hur många som svarat på samtliga frågor. De diskuterar inte 

felkällor och egenkritik. 

 

 

Författare, land och år: DeKeyser, F. G., Bar Cohen, B. & Wagner, N. Israel 2001.  

Titel: Knowledge levels and attitudes of staff nurses in Israel towards complementary and alternative medicine. 

Syfte: Syftet var att beskriva Israeliska omvårdnadspersonals kunskapsnivå och attityder till komplementär och alternativ medicin. Samt vilka faktorer som är kopplade till de 

variablerna.   

Urval/datainsamlingsmetod: Slumpmässigt urval på 369 sjuksköterskor från ett stort tertiärt akademiskt centrum i Jerusalem. 279 omvårdnadspersonal dvs 76%  

svarsfrekvens. 87 % var kvinnor. Medelåldern var 37,7 år. 56 % av deltagarna som deltog var immigranter. Deskriptiva enkäter användes.  

Genomförande/analys: Fyra pappersenkäter delades ut till samtliga deltagare av respektive avdelningssekreterare. Tillsammans med en förklaring till studien. Deltagarna 

fick skatta sig med hjälp av likert skalor med poängsystem. Beskrivna öppna frågor användes. Samt en del demografiska frågor. Beskrivande statistik användes för att 

beskriva urvalet och studiens resultat.  

Statistical package for the social science 9.0 användes till analysen.    

Resultat: Det framgick i resultatet att 15 % uppgav att de inte hade någon kunskap om KAM. De lärde sig mest om KAM från enskilda föreläsningar och ett få antal lärde sig 

om Kam på kursnivå. 71 % av deltagarna vill utöka sin kunskapsnivå. Olika anledningar gavs om varför de använde kam. 30 % av deltagarna ansåg att det handlade om att ta 

hand om hela människan – holism.  27 % av deltagarna ansåg att konventionell medicin inte fungerade. Överlag kände sjuksköterskorna att KAM användandet borde 

övervakas. 

Kvalitet: 38 poäng HÖG kvalitet 

Styrkor: Utförligt beskrivet resultat. Hög svarsfrekvens. Syftet speglades genom hela arbetet.  

Svagheter: Bristfällig metoddiskussion då egenkritik diskuterads svagt. 

 

 

Författare, land och år:, Zanini, A., Quattrin, R., Goi, D., Frassinelli, B., Panariti, M., Carpanelli, I. & Brusaferro, S.  Italien 2008.   

Titel: Italian oncology nurses’ knowledge of complementary and alternative therapies: national survey.  

Syfte: Syftet var att undersöka italienskaonkologi sjuksköterskors kunskap i förhållande till komplementära och alternativa terapier. 

Urval/datainsamlingsmetod: 270 stycken registrerade sjuksköterskor valdes ut. Svarsfrekvensen var 57,4 %, vilket var 155 deltagare. 82,6 % av deltagarna var kvinnor. 

43,2 % var 40-50år. 45,2 % av deltagarna arbetade på en vanlig avdelning. 39,4% arbetade på en dag mottagning. Medelåren inom onkologi låg på 8 år. 

Enkäter med beskrivande design baserades på en tidigare pilotstudie.  

Genomförande/analys: Enkäterna skickades ut tillsammans med ett informationsblad om studiens syfte och konfidentialitet.  

Data analyserades med en Statistical package for the social science version 12.0. Beskrivande statistik räknades ut. 

Enkäterna var uppbyggd i två delar: en sociodemografisk och professionella egenskaper. Samt sjuksköterskors kunskap komplementär alternativ terapier, deras användning 

av konventionell sjukvård, patienters kunskapsnivå, källor och användning av komplementär och alternativa terapier. 

Resultat: Det fanns en del interna bortfall.   



 

 

 

60,6% av sjuksköterskorna ansåg att de hade kunskap om alternativa terapier. Deltagarna hade deltagit 69,7% i kurser om Komplementär alternativ terapier. 78,7% ville delta 

i utbildningskurser.  71,6% hade mött patienter som använde komplementära alternativa terapier. Medan 47,1% hade fått frågor om terapierna från patienter. 76,8% uppgav 

att de skulle kunna använda Komplementär alternativa terapier i sin profession.  

Kvalitet: 27 poäng LÅG kvalitet 

Styrkor: Bra och tydlig problematisering. Konklusion som är bra och knyter till problematiseringen.  

Svagheter: en kort metodbeskrivning som ej går att replikera. Beskrivningen av enkätens upplägg framgår inte helt i resultatet. Komplementära terapier framgick inte i 

resultatet, de nämner bara alternativa terapier. Syftet var att undersöka både komplementära och alternativa terapier. Många interna bortfall.    

  

 

Författare, land och år: Chu, F-Y. & Wallis, M. Taiwan, 2006  

Titel: Taiwanese nurses´attitudes towards and use of complementary and alternative medicine in a nursing practice: A cross-sectional survey 

Syfte: Syftet var att undersöka registrerade sjuksköterskors användande och attityder till KAM i Taiwan 

Urval/datainsamlingsmetod: Samtliga registrerade sjuksköterskor som studerade till ” post registration  bachelor of nursing conversion course” på ett co llege blev inbjudna 

till att delta i studien. Det resulterade i ett urval på 265. Svarsfrekvensen var 64 % vilket innebar 170 deltagare. 98,8% var kvinnor, 44,7 % av deltagare var i åldern 25-30 år. 

Ett inklusions kriterium var att de skulle ha arbetat i mer än 1år. 32,9 % arbetade på medicin eller kirurgavdelningar. 

Det var en ”cross-sectional” enkätstudie 

Genomförande/analys: Deltagarna fick information både muntligt och skriftligt om frivilligt deltagande och anonymitet.  

Studien godkändes i förväg av skolan. De som utförde studien kom på avtalad tid för att presentera deras studie och rekrytera sjuksköterskor. Enkäterna delades ut i klassrum 

där de fick genomföra dem. Deskriptiv statistik användes till att undersöka bland annat frekvens och procent. Korstabeller och X2-test användes för att undersöka 

signifikansen av sambandet mellan användandet av KAM och olika grupper av sjuksköterskor. Statistical package for the social sciences version 11.0 användes för att 

analysera data. Ett ord program hanterade de öppna frågorna. 

Resultat: majoriteten ansåg att olika KAM metoder var hjälpfulla till deras patienter. Många sjuksköterskor kände sig osäkra på flera terapiers användbarhet. 

34,1 % uppgav att ”inga organisatoriska resurser” var anledningen till att de inte använde KAM, 27,6% uppgav att det rörde sig om att det inte fanns några policys/riktlinjer. 

Kvalitet: 44 poäng HÖG kvalitet 

Styrkor: Bra metod, tydligt beskriven.  

Diskuterar sin studies begränsningar.  

Svagheter: De drar en slutsats som inte helt redovisas i resultatet.   

 

Författare, land och år:.McDowell, J. & Burman, E.M. USA, 2004.   

Titel: Complementary and Alternative Medicine: A Qualitative Study of Beliefs of A small sample of Rocky Mountain Area Nurses 

Syfte: Syftet var att undersöka omvårdnadspersonalen föreställningar och attityder till KAM inom akutsjukvård.  

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet bestod av 21 deltagare. 16 deltog i intervjuerna. Åldern varierade från 21-64 år. Majoriteten var 41-60 år. 14 av dem var kvinnor. Tio 

av deltagarna hade haft sin anställning mindre än tio år. Sex hade mer än tio års erfarenhet. Enkäter användes för att ta reda på demografisk fakta. Semistrukturerade 

intervjuer användes.  Det gjorde även intervjuer över telefon i ett stadsområde. Forskaren försökte säkerställa tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. Frågorna 

pilotestades i ett försök att säkerställa språkförståelse och klarhet.  

Genomförande/analys: Det var forskaren som kontaktade urvalet. 13 av Intervjuerna genomfördes enskilt i miljö som deltagarna kände sig bekväm med och 3 utfördes över 

telefon. Intervjuerna varade mellan 30- 60 minuter och spelades in. Det gjordes anteckningar under intervjuerna. Samma person intervjuade samtliga.  

Samma frågor ställdes till samtliga deltagare. Forskarna transkriberade intervjuerna, först enskilt sedan tillsammans för att analysera materialet och minimera bias.  



 

 

 

Analysen gjordes med hjälp av en redigerande modell. Först skapades kategorier. Öppen kodningsteknik användes för att organisera materialet, därefter skapades förståelse, 

likheter och skillnader och teorier. 

Resultat: Det framkom ett övergripande tema vilket var en brist på överensstämmelse mellan vad deltagarna uppgav sig tro, vad de gjorde på arbetet samt vad de upplevt 

angående KAM. Det kunde bero på en brist på tydlig definition om Kam och dess användande samt professionell relevans.  

Samtliga kände att de hade positiva upplevelser privat av olika KAM terapier. Dock överensstämde inte deras positiva föreställningar med hur de förhöll sig till det på 

arbetet, då de sällan rekommenderade det till sina patienter. Trots att de över lag ansåg att de kunde vara användbart i den akuta miljön. 

Sjuksköterskorna kände att de inte hade någon makt att påverka förändringar om KAM användandet på sjukhuset. Känslan av hjälplöshet intensifierades av deras brist på 

kunskap om KAM. Någon kände att det inte var lönt att ta upp diskussionen med läkare, eftersom de trodde att läkaren inte skulle göra något med informationen. 

Kunskapsbristen gjord att de kände att de inte kunde ge goda råd till deras patienter. De hade kunnat tänka sig att integrera KAM i arbetet om de hade känt ett tydligt 

ledarskap från läkarna. Deltagarna efterfrågade mer utbildning. 

Kvalitet: 37 poäng MEDEL kvalitet. 

Styrkor: Tydlig metodbeskrivning. Citat stärker resultatfynden. Relevant diskussion. 

Svagheter: Etiken framgår dåligt. De har använt namn till citaten, nämner dock inte att det är påhittade namn. Studien består endast av två manliga deltagare varav det ena 

namnet nämns vid citat. Vilket skulle kunna härleda till vem som sagt vad.  

 

 

 

 

Författare, land och år: Meghani, N., Lindquist, R. & Tracy, M. F. USA, 2003.  

Titel: Critical care nurses’ Desire to use complementary alternative modalities (CAM) in critical care and barriers to CAM use.  

Syfte: Syftet var att undersöka om intensivvårds sjuksköterskor vill integrera KAM terapier i deras arbete, sambandet mellan deras upplevda stress och önskan att integrera 

KAM och fastställa hinder för KAM användande inom intensivvård 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet bestod av 348 registrerade sjuksköterskor.138 deltagare svarade vilket ger en svarsfrekvens på 39,6%. Majoriteten var kvinnor. 

Medelåldern var 39 år.  

Medelåren som registrerad sjuksköterska var 13,6 år. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara minst 21 år eller äldre, registrerade sjuksköterskor, anställda minst 

40% på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Tidigare använda enkäter modifierades. Enkäternas validitet testades. Pilottestning gjordes för att försäkra språkförståelsen och 

relevansen för inriktningen.  

Genomförande/analys: Enkäterna hade en deskriptiv korrelation design och skickades ut till två sjukhus tillsammans med svarskuvert efter godkännande av deras 

institutional review boards. Det framgår att enkäterna var anonyma. Analys: deskriptiv statistik användes för att summera urvalets egenskaper. Spearman´s rho 

ickeparametrisk mätning användes för att undersöka samband mellan deras upplevda stress och intensivvårdsmiljön samt sjuksköterskans önskan att använda KAM terapier 

för deras patienter.  

Resultat: 63 % skattade sig öppna till att använda KAM. Ett hinder till att använda KAM visade sig vara brist på kunskap 89,9%. 

Kvalitet: 32 Poäng LÅG kvalitet 

Styrka: Lätt överskådligt resultat, där det går att kontrollräkna. De har modifierat en enkät som tidigare fungerat.  

Svaghet: Kort resultat men svarar på studiens frågeställningar.  

Inte mycket skrivet om etiken endast anonymitet men inte hur de mer tagit hänsyn till etiken.  

 

 



 

 

 

 

 

Författare, land och år: Sohn, P. M. & Loveland Cook, C. A. USA, 2002.  

Titel: Nurse practitioner knowledge of complementary alternative health care: foundation for practice.  

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors kunskaps nivå och kunskapskällor om komplementär alternativ hälsovård, samt deras hänvisningar till dessa behandlingar. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet var 400 registrerade sjuksköterskor från Missouri och Oregon. Svarsfrekvensen var 37,7 % dvs.151 deltagare. Randomiserat urval 

efter godkännande av ”human subject committee” från Washington universitet. Majoriteten var kvinnor i åldern 31-50 år med olika inriktningar. Cross-sectional deskriptiv 

enkätstudie. Både validitet och reabilitet testades.  

Genomförande/analys: En modifiering av en tidigare enkät gjordes för att passa undersökningens syfte. Enkäterna skickades tillsammans med informationsblad om studiens 

syfte och deltagandes konfidentialitet. Informerat samtycke. Ett anonymt svarskuvert skickades även med 

Resultat: Deltagarna fick skatta sin kunskapsnivå. 

3 av 5 uttryckte ett intresse om att lära sig mera om dessa terapier. Det visade sig att sjuksköterskornas egna kunskaper om terapierna inte var den vanligaste anledningen till 

att de rekommenderade de till patienterna.  

Kvalitet: 41 poäng HÖG kvalitet 

Styrkor: Tydligt och strukturerat upplägg genom hela studien. Diskussion av sin egen studies svagheter och styrkor.  

Svagheter: Liten svarsfrekvens. Saknar bortfallsanalys för betydelse av resultatet 

 

Författare, land och år:.Hayes, K. M. & Alexander, I. M. USA, 2000.  

Titel: Alternative therapies and nurse practitioners: knowledge, professional experience and personal use. 

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors kunskap, professionella och privata erfarenheter av alternativa terapier samt deras intressenivå. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet var 284 registrerade sjuksköterskor, 202 deltagare skickade tillbaka fullständiga enkäter, svarsfrekvens 73 %. Majoriteten hade 

magister examen och var kvinnor mellan 25-70 år med en medelålder på 43,9 år. 33,7 %  av deltagarna hade jobbat 5 år eller mindre.   

Enkäterna hade 30 objekt. Skattningsskalor samt ja och nej frågor användes. Enkäternas validitet kontrollerades av en barnmorska med en doktorand i omvårdnad, en 

sjuksköterska med  en doktorkandidat i omvårdnad samt en pediatriker med master i folkhälsa. Enkäterna testades av 7 andra personer.  

Genomförande/analys: En medlemsida för sjuksköterskor användes för att komma i kontakt med urvalet. Ett introduktionsbrev och svarskuvert skickades ut tillsammans 

med enkäterna. Kodade vykort skickades separat från enkäterna för att kunna spåra om de hade svarat eller inte. De som inte skickade in enkäterna fick en påminnelse och en 

ny enkät. Materialet analyserades med EpiInfo version 5 program. Deskriptiv statistik inkluderande frekvens, medelvärde och procent. 

Resultat: Kunskap: överlag skattade deltagarna sig som att ha kunskap om alternativa terapier. 61,4% ansåg att de var något kunniga, 18,3% ansåg att de var ganska eller 

mycket kunniga, 13,4 % hade ingen kunskap. Det visade sig att 37,1 % av sjuksköterskorna använde det privat och 45,5% av dem hade hänvisat det till sina patienter men 

endast 5,9 % hade utbildning. Nästan två tredjedelar var antingen ganska eller mycket intresserade av att lära sig mer om terapierna. 

Kvalitet: 39 poäng HÖG kvalitet 

Styrkor: Tydligt resultat som knyter an till syftet. Diskuterar studiens svagheter och styrkor på flera ställen.  

Svagheter: Ingen tydlig problematisering i bakgrunden. Kort metod där etik saknas. 

 

Författare, land och år: Hirschkorn, K. A. & Bourgeault, I. L. Kanada, 2008  

Titel: Structural constraints and opportunities for CAM use and referral by physicians, nurses, and Midwives. 

Syfte: Syftet var att undersöka läkare, sjuksköterskors och barnmorskors attityder och  beteenden till komplementär och alternativ medicin 

Urval/datainsamlingsmetod: utfördes i två provinser i Canada. Urvalet var 41 deltagare som bestod av 13 läkare, 16 sjuksköterskor och 12 barnmorskor.  



 

 

 

Läkarna bestod av flera olika specialister. En del av sjuksköterskorna arbetade även inom utbildning. Barnmorskorna arbetade både med förlossning i hemmet och på 

sjukhus. Urvalet identifierades via hemsidor. Snöbollsurval för att få en tillräcklig saturation. Semistrukturerade intervjuer utfördes och några över telefon.   

Genomförande/analys: Etiskt godkännande erhölls. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant och ett dataprogram användes för att hantera kvalitativ data.  

Koder lades till på vanligt förekommande fraser och ord. Materialet kondenserades. Koderna organiserades i kategorier och teman. Som sedan analyserades för identifiera 

samband mellan teman. 

Resultat: En sjuksköterska kände sig bunden av förordningar vilket gav en avskräckande effekt till KAM terapier. En annan sjuksköterska ville inte träda över gränser. En 

sjuksköterska upplevde inte sig ha mandat till att rekommendera KAM.  Det framkom att användandet av KAM inte talades högt om. 

Kvalitet: 31 poäng LÅG kvalitet 

Styrkor: välbeskriven metod som går att följa. 

Godkännande från etisk kommittee. 

Svagheter: de diskuterar inte sina huvudfynd, utan fokuserar mer på deras studies egenskaper. 

De tar upp begränsningar i sin studie men inte hur det har påverkat resultatet. Önskvärt att få reda på frivillighet att delta och anonymitet. Lång bakgrund som gör att läsaren 

tappar intresset. 

 

Författare, land och år: Broom, A. & Adams, J. Australien 2009.  

Titel: Oncology clinicians´ accounts of discussing complementary and alternative medicine with their patients. 

Syfte: Syftet var att undersöka hur onkologi personal diskuterar komplementär och alternativ medicin med sina patienter. Med särskild inriktning på patienters potentiella 

användande, personaldynamik och formell utbildning. 

Urval/datainsamlingsmetod: Det ursprungliga urvalet finns ej angivet. 13 onkologer och 12 onkologi sjuksköterskor intervjuades från två olika sjukhus.  

Det fanns en spridning av ålder och kön för att säkerställa heterogenitet. Djup intervjuer gjordes. 

Genomförande/analys: Intervjuerna genomfördes efter etisk godkännande på båda sjukhuset. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter. De spelades in och 

transkriberades. Analysen baserades på fyra frågor tagna från ”Charmaz´s approach to social analysis”.En av forskarna tog hand om den primära analysen. Tolkningarna var 

svåra och testades därför av den andra forskaren. Samt testades det mot materialet för att få en slutlig förståelse av materialet.   

Resultat: Det framgick att sjuksköterskorna ansåg att de var KAM stödjande var en nyckeldel i deras breda roll som patienters förespråkare bland annat gällande patienters 

och läkares kommunikation. De ansåg att införandet av KAM var nödvändigt om patienten eftersökte det. De ansåg att deras brist på kunskap om KAM var en signifikant 

utmaning i deras arbete. De såg att utbildning var en viktig del i omvårdnaden och för vidare utveckling av KAM. En anledning till bristen av KAM utbildning var 

organisatoriskt motstånd. Samtliga 12 sjuksköterskorna eftersökte mer information om fördelarna med KAM bland annat i praktisk träning.  

Det framgick att det fanns en stor kunskapsbrist gällande olika kam och potentiella fördelar och biverkningar. 

Kvalitet: 26 poäng LÅG kvalitet 

styrkor: Fångat upplevelser i citaten.  Poängterar sina nyckelfynd. 

Svagheter: För kort metod där det fattas mycket information som vi eftersökte. Dåligt beskrivet urval. Bland annat bortfall med analys saknas. Lång bakgrund. Saknade 

egenkritik. Saknade mer etik än endast etiskt godkännande, exempelvis hur det gått tillväga gällande frivillighet och anonymitet. 

 

Författare, land och år: Yom,Y-H & Lee, K. E. Korea 2007.  

 
 

Titel: A comparison of the knowledge of, experience with and attitudes towards complementary and alternative medicine between nurses and patients in Korea. 

Syfte: Syftet var att jämföra sjuksköterskor och patienters kunskap, erfarenheter och attityder om Komplementär och alternativ medicin. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet var 500 omvårdnadspersonal. 485 deltog och vilket var en svarsfrekvens på 97 % .99,2% var kvinnor. 70 % var mellan 20-29 år gamla. 



 

 

 

85,2 % hade jobbat mindre än tio år. 85,4 % var omvårdnadspersonal. 74 % av deltagarna arbetade på universitetssjukhus.  

Cross-sectional enkäter tilldelade sju sjukhus.  Enkäterna utvecklades av forskarna och innehöll fyra delar: Demografisk, kunskapsnivå med likertskala,  Användandet av 

KAM med likertskala och  användandet av KAM med likertskala.  Ett för-test gjordes på tio sjuksköterskor och enkäterna reviderades. Validitet testades.  

Genomförande/analys: Sjukhusledningen kontaktades innan för tillstånd. Forskarna informerade om studien både muntligt och skriftligt med informationsblad. Deltagarna 

fick ett papper om informerat samtycke. De upplystes om att deltagande var frivilligt, konfidentiellt och anonymt. Samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som. 

Enkäterna samlades in av forskarna och avdelningssjuksköteskorna. Kodnummer användes för att säkerställa anonymitet. Analys: Deskriptiv statiskt användes. T-test och Chi 

square användes för att undersökaa den signifikanta skillnaden.  

Resultat: De flesta av deltagarna hade hört talats om KAM, men få hade tillräcklig kunskap för att kunna utöva de. 78,6% ansåg att patienters tillstånd skulle förbättras om 

de använde KAM. 27% hade rekommenderat Kam till sina patienter.  

Kvalitet: 46 Poäng HÖG kvalitet 

Styrkor: Hög svarsfrekvens. Tydlig metodbeskrivning. Lätt överskådligt resultat. Bra anknytning till tidigare forskning.  

Svagheter: I diskussionen tas det upp lite egenkritik men de diskuteras inte varför det blev som det blev.   

 

 

 

Författare, land och år:.Tracy, M. F., Lindquist, R., Savik, K., Watanuki, S., Sendelbach, S., Kreitzer, M. J. & Berman, B. USA, 2005  

Titel: Use of complementary and alternative Therapies: A national survey of critical care nurses 

Syfte: Syftet var att undersöka omvårdnadspersonalens attityder, kunskap, syn och användning av komplementära och alternativa terapier. 

Urval/datainsamlingsmetod: Randomiserat urval på 2000 omvårdnadspersonal. 726 svarade, vilket var en svarsfrekvens på 36,3 %. 719 var registrerade sjuksköterskor.  

90,8% var kvinnor, åldern varierande från 22-76 år med en median på 42 år. Medianen på arbetade år inom vården var 17 år. En enkätstudie. En deskriptiv exploratorisk 

korrelations design användes. En tidigare enkät modifierades för att kunna användas till intensivvårds personal. Enkäten pilottestades.  

Genomförande/analys: Urvalet valdes slumpmässigt ur en databas för intensivårdspersonal. Inga exklusionskriterier användes.  

Analys: Deskriptiv statistik användes. ”The McNemar test” användes för att jämföra behovet av evidens för användandet av terapierna. Samband analyserades med hjälp av 

”the Pearson correlation” och x2test. För att undersöka skillnader användes t test eller ickeparametriska likvärdigheter.  

Resultat: Det var större andel procent av sjuksköterskor som ansåg att det var grundläggande att ha evidens för att rekommendera konventionella terapier i förhållande till 

komplementära alternativa terapier. Överlag ansåg dem att effekterna av specifika komplementära alternativa terapier var neutrala och/eller fördelaktiga. 75 % av 

sjuksköterskorna ansåg sig  ha viss eller mycket kunskap om 7 av 28 terapier. En majoritet av sjuksköterskorna ville ha mer kunskap och träning om de flesta terapierna som 

de tidigare skattat sig ha viss eller mycket kunskap om. Hinder för användandet av komplementära alternativa terapier var: brist på personalutbildning och brist på kunskap. 

Trots hinder så uttryckte dem en överväldig öppenhet till komplementära och alternativa terapier. Det var mindre än 1 % som inte var öppna till användandet. 63,4 % var 

öppna till användande. Majoriteten hade en önskan om att utöka tillgängligheten. 

En majoritet ansåg att terapierna var hjälpfullt för symtom. 

Kvalitet: 34 poäng MEDEL kvalitet 

Styrkor: tydligt redovisat resultat som svarar på sitt syfte och utförlig analysbeskrivning. 

Svagheter: ingen angiven etik. Låg svarsfrekvens. Ingen beskrivning om de som deltagit i pilottestet även deltagit i studien.  

I tabellerna är inget (n=) utskrivet vilket gör att vi inte kan kontrollräkna och urskilja svarsfrekvensen i samtliga tabeller.  

 

 

 



 

 

 

Författare, land och år: Tracy, M. F., Lindquist, R., Watanuki, S., Sendelbach, S., Kreitzer, M. J., Berman, B. & Savi, K. USA, 2003.   

Titel: Nurse attitudes towards the use of complementary and alternative therapies in critical care 

Syfte: Syftet var att undersöka intensivvårdsjuksköterskors kunskap, attityder och användande av komplementära alternativa terapier. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urval: 348 sjuksköterskor på 2 olika medicinska center. Svarsfrekvens 40 %. 138 enkäter kom tillbaka.  

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 21 år eller äldre, legitimerade sjuksköterskor, anställda minst 40 % på en intensiv avdelning.  

Majoriteten av deltagarna var kvinnor, i åldern 30-49, hade medelåren 13,6 som sjuksköterskor. Medelåren inom intensivvård var 10,2 år.  

Deskriptiv explorativ enkätstudie. En enkät som använts tidigare på läkare modifierades med författarnas tillstånd för att passa urvalet.  

En konsult hjälpte till att testa validiteten. Den pilottestades av 5 personer för språkförståelsen och relevansen för sjuksköterskor. 

Genomförande/analys: Enkäterna skickades till urvalet via post med ett svarskuvert. Påminnelser skickade ut efter två veckor. Deltagandet var anonymt. En institutionell 

prövningsnämd godkände studien. Analys: deskriptiv statistik som medelvärde och procent användes för att summera demografisk fakta, attityder, användande och kunskap. 

Sannolikhet beräknades mellan kunskap och användande, upplevd laglighet och användande samt upplevda fördelar och användande 

Resultat: Deltagarna fick skatta de typer av evidens som de ansåg vara något viktig eller viktig för att kunna hänvisa patienter till komplementära terapier. 

84,7 % ansåg att det var något viktigt att de komplementära och alternativa terapierna hade en beprövad funktion. Majoriteten uppgav även att det var något viktigt att det 

bland annat fanns epidemiologisk fakta, publicerade fallstudier, kliniska prövningar. Etc. 

Deltagarna tyckte att en del terapier var lagliga medan en del inte var det. De hade svårt att avgöra vilka terapier som var lagligt godkända på grund av att de inte hade 

tillräckliga kunskaper. Dessa förhöll dem sig neutrala till gällande fördelar och effekter.  

Det fanns ett signifikant antal terapier som de uppgav att de inte hade kunskap och utbildning om.  

En till två tredjedelar av deltagarna ville ha mer utbildning om de flesta terapierna, även de som de redan uppgett sig ha viss eller utbildning inom. Det fanns ett varierande 

svar om hur vida en terapi är alternativ. 

Få av deltagarna använde de terapier praktiskt som de inte hade kunskap eller utbildning om. Deltagarna ansåg att det fanns flera hinder för att kunna använda terapierna i 

deras praktiska miljö. Ett förekommande hinder var brist på kunskap och utbildning. Även läkarens motvillighet att använda KAM terapier var ett hinder. Deltagarna 

uttryckte en överväldigad öppenhet till användandet. De flesta hade en önskan att utöka tillgängligheten av terapierna för patienter och familjer inom intensivvård.  

Kvalitet: 36 poäng MEDEL kvalitet 

Styrkor: utförlig metodbeskrivning där de går att följa steg för steg.  

Svagheter: lång bakgrund. Låg svarsfrekvens medför ett inte så representativt urval. Saknar vissa etiska delar presenterade. De har inga tidigare studier knutna till sina fynd i 

diskussionen. 

 

 

Författare, land och år: Fitch, M., Pavlin, M., Gabel, N. & Freedhoff, S. Kanada, 2002.   

Titel: Oncology nurses´experiences regarding paitents´use of complementary and alternative therapies 

Syfte: Syftet var att undersöka arbetserfarenheten hos onkologi sjuksköterskor gällande patienters användande av komplementära och alternativa terapier. 

Urval/datainsamlingsmetod: 28 sjuksköterskor deltog. Åldern varierade från 33-61 år. De hade arbetat inom onkologi 4,5 – 32 år. De flesta (20 st) arbetade på sjukhus eller 

ambulans. 3 stycken arbetade inom kommunen. 3 stycken inom klinisk prövning. 3 inom specialitet. 15 st arbetade på regionala cancercenter. Snöbollsurval användes. 

Semistrukturerade intervjuer gjordes över telefon. Intervjuernas frågor delades in i tre huvudområden.  

Inklusionkriterierna var att de skulle vara registrerade sjuksköterskor. Skall vara arbetande, Arbetsbelastning minst 50 % bestående av patienter med cancer diagnoser. Minst 

ett års erfarenhet av att vårda cancer patienter 

Genomförande/analys: Rekrytering till studien skedde genom ett öppet brev för inbjudan till cheferna för omvårdnaden.  

Forskar assistenten kontaktade intresserade sjuksköterskor över telefon för att förklara detaljer kring deltagandet i studien och för att verifiera att de ville delta. Intervjuverna 



 

 

 

hölls när det passade deltagarna. Alla intervjuer förutom två genomfördes av forskarassistenten som hade hög kompetens i att genomföra intervjuer. De andra två 

genomfördes av forskarna. Innan intervjuerna, skickades en kopia på intervju guiden ut. Varje intervju spelades in och varade mellan 30-45 minuter, Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. Om det var någon information som skulle kunna identifieras till vem som uppgivit information togs det bort.  Innehållsanalys gjordes.  

Resultat: Sjuksköterskorna var medvetna om att patienter frågade om komplementära alternativa terapier. Nästan alla deltog i samtal om det med patienter. Sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna ofta vände sig till dem för att få en åsikt, stöd och information. Kunskap: De upplevde att terapierna fungerade för att förbättra konventionella 

behandlingar och göra saker bättre för patienterna genom känslomässigt och fysiskt välmående. De upplevde att de hjälpte patienterna att hantera stress från behandlingar och 

biverkningar även möjlighet att bekämpa sjukdom. De beskrev komplementära terapier som inte invasiva. Alternativa terapier var märkta som inte vetenskapligt bevisade och 

som att finnas utanför med medicinska etablerade arenan eller kvacksalveri. Alla sjuksköterskor uttryckt att de hade mer att lära sig om terapier.  

2/3 uppgav att de tog upp ämnet under omvårdnadsbedömningen när de frågade vilka mediciner patienterna tog. För de mesta såg de komplementära terapier som inte 

skadliga för patienter så länge de fortsatte med deras konventionella terapi. 

De var mest oroliga för att patienterna alternativa terapier. De kände en oro för att de skulle intaga något och bristen på vetenskapligevidens av fördelar. Den största oron var 

att patienterna skulle sluta med de konventionella behandlingarna för att använda alternativa terapier.  

Sjuksköterskorna tog på sig en bedömmande och överblickande roll när det gällde komplementär och alternativa terapier.   

De flesta av sjuksköterskorna uppgav att de inte kände sig bekväma med att rekommendera alternativa terapier.   

Kvalitet: 34 Poäng MEDEL kvalitet 

Styrkor: Citaten lyfter resultatet. De nämner att de tagit bort information som var identifierande. De har först lyssnat på intervjuerna själv och antecknat för att sedan 

tillsammans diskutera.  

Svagheter: Hade önskat ha en mer utförlig metod del. De nämner inget om svarsfrekvens. De knyter inte an tidigare forskning till alla fynd i resultatdiskussion. De har valt att 

inte redovisa demografisk fakta.  

 

Författare, land och år: Smith, G. D. & Wu, S-C. Taiwan, 2012.    

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

 

Syfte: Syftet var att undersöka och beskriva sjuksköterskor föreställningar, erfarenheter och praxis gällande KAM i Taiwan.  

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet bestod av 11 kvinnliga sjuksköterskor med arbetserfarenhet från fyra månader till 15 år. De arbetade på olika avdelningar. 

Datainsamling fortsatte till saturationens sågs som mättad. Explorativ, beskrivande kvalitativt tillvägagångssätt. Semistrukturerade djup intervjuer spelades in. 

Ändamålsenligt urvalsinsamling. Grounded Theory användes. Inklusionkriterier var att deltagarna skulle vara Taiwaniesiska sjuksköterskor och arbeta kliniskt.  

Forskarna uppsökte sjukhuset för att bjuda in sjuksköterskorna till att delta där de muntligt förklarade för sjuksköterskorna om studien. De som ville delta skulle skriva på ett 

medgivande.   

Genomförande/analys: Intervjuerna utfördes av samma person och varade mellan 30-60 minuter. Varje deltagare Intervjuades en gång i ett enskilt rum på sjukhuset för att 

säkerställa konfidentialitet. Pm och anteckningar användes under datainsamlingen. Godkännande av College research committeé och tillgång till sjukhuset godkändes av 

sjukhusets styrelse efter diskussion av studiens syfte och tillvägagångsätt. Ett informerat samtycke gavs till deltagarna. Där studiens syfte presenterades, och frivilligheten 

samt att de när som helst kunde avbryta intervjun. Data avidentifierades. Intervjuerna transkriberades sedan skrev informationen ner ordagrant tillsammans med intervjuarens 

anteckningar. Materialet analyserades med en innehålls jämförelse metod.  Kategorier kodades, de användes olika färger för att märka information. Materialet bröts ner och 

jämfördes utifrån likheter och skillnader. Sedan skapades kategorier. Materialet översattes till engelska av samma person som utfört och analyserat intervjuerna.   

Resultat: Deltagarna var osäkra på vad KAM var. Några av sjuksköterskorna uppgav att KAM var besläktat med icke vetenskapligt bevisade terapier. De uppgav att deras 

erfarenhet av KAM var begränsad och det hade med sjuksköterskornas begränsade kunskap att göra.  

En deltagare upplevde att patienter frågade om information gällande KAM men att hon hade svårt att prata om det eftersom hon inte visste så mycket.. Majoriteten hade en 



 

 

 

önskan om att få lära sig mer om KAM. Överlag ville deltagarna att det skulle finnas utbildningsprogram som skulle kunna utöka deras kunskaper om terapierna. Någon 

önskade att sjukhuset skulle förse kontinuerlig utbildning inom ämnet. Någon uppgav att de skulle vara bra att känna till några KAM terapier för att det skulle kunna utöka 

patientens välbefinnande. Vissa ville lära sig mer om KAM för att förhindra att skada patienterna.   

Kvalitet: 32 Poäng LÅG kvalitet.  

Styrkor: Etik tas upp. Verkar följa Grounded theory med att datainsamlingen avslutades när saturationen sågs som mättad. 

Svagheter: Forskaren har själv översatt resultatet till engelska utan att delge ge oss om någon har kontrollerat det. Blandat resultat och diskussion som gör att deras fynd inte 

blir tydliga. Det blir svårt att läsa. 

 

Författare, land och år: Cutshall, S., Derscheid, D., Miers, A.G., Ruegg, S., Schroeder, B.J., Tucker, S. & Wentworth, L USA, 2010  

Titel: Knowledge, Attitudes, and Use of Complementary and Alternative Therapies Among Clinical nurse Specialist in an Academic Medical Center 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskespecialisters kunskap, attityder och användande av komplementär alternativ medicin i ett stort medicinskt center. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet var 76 stycken sjuksköterskor med en svarsfrekvens på 64 % dvs 49 deltagande. De flesta var mellan 50 till 64 år. De flesta hade 

arbetat som CNS mellan 1 och 5 år och 11 – 20 år. De flesta hade mer än 20 års erfarenhet inom omvårdnad. De flesta arbetade på sjukhus. Elektronisk enkät med 23 objekt 

frågor. 

Genomförande/analys: Enkäten skickades ut elektroniskt. Det användes ett redskap för att avidentifiera enkäterna så de blev anonyma när de skickades tillbaka. De tog 

frågor från andra enkäter och skapade på så sätt en egen. Analys nämns inte. 

Resultat: 42 % upplevde att de hade tillräcklig kunskap om KAM terapier för att hänvisa. 27 % hade minimal kunskap,  

40 % hade deltagit i utbildningen om KAM erbjuden av sjukhuset. 22 % deltog i ytterligare utbildningskurser. 

De fick skatta sina kunskapsnivåer om KAM källor.43 % uppgav att de tyckte KAM terapier hade vissa fördelar för patienter. 57 % ansåg att det var högt fördelaktigt. 49 % 

uppgav att KAM terapier hade viss evidens av effektivitet.  51 % uppgav att de var stöttade av evidens.  De hade inställningen att de fanns vissa hinder för användandet av 

KAM 

Kvalitet: 25 Poäng LÅG kvalitet 

Styrkor: Tydligt presenterat resultat. Snyggt upplägg.  

Svagheter: Metodavsnitt under all kritik. Går ej att replikera. Finns ingen beskrivning av analysdel. Etik som nämns är avidentifiering via dataverktyg. Det finns ingen analys 

av bortfall. Det är omöjligt att se om det blivit några interna bortfall under frågorna i tabellerna. Det går inte för oss att kontrollräkna i tabellerna. 

 

 

Författare, land och år: Cooke, M., Mitchell, M., Tiralongo, E. & Murfield, J. Australien, 2011.  

Titel: Complementary and alternative medicine and critical care nurses: A survey of knowledge and practices in Australia 

Syfte: Var att identifiera australiska intensivvård personals bedömnings metoder, attityder, kunskap och användning av komplementär och alternativ medicin i praktiken. 

Urval/datainsamlingsmetod: Urvalet bestod av 1413 omvårdnadspersonal inom intensivvård. 379 deltog, det gav en svarsfrekvens på 27 %. Åldern varierade mellan 24-67 

år. Majoriteten var kvinnor. De arbetade inom olika avdelningar på sjukhusen. Enkätundersökning. Enkäten var tidigare använd av andra forskare som pilot testat den. 

Enkäten modifierades och pilottestades. 

Genomförande/analys: Studien fick godkännande från etisk kommitteé innan genomförande. Mail skickades ut till deltagarna om information. Påminnelse skickades ut efter 

två veckor. Deltagarna svarade på enkäten via en länk i mailet.  PASW version 19.0 användes för statisk analys. Materialet analyserade och kategoriserades, öppna frågor 

kodades. Sambandet mellan olika variabler undersöktes och jämfördes. 



 

 

 

 

Resultat: Det visade sig att 50 % av deltagarna dokumenterade ibland patienternas KAM användande. Det visade sig finnas blandade inställningar om hur vida KAM var 

hjälpfullt för patienter. Många ville lära sig mer. 91 % var öppna till användandet av KAM terapier. Majoriteten ansåg sig ha begränsad kunskap om flertalet KAM terapier. 

Deltagarna ville ha utbildning om KAM. De ansåg att evidens var lika viktigt för KAM terapier som konventionella behandlingar. Brist på kunskap ansågs vara ett hinder för 

användande. Även juridiska frågor och läkares motvillighet såg som ett hinder.  

Kvalitet: 42 poäng HÖG kvalitet 

Styrkor: Godkännande från etisk kommitteé. Väl beskriven metod. Bra diskussion med tydlig problem anknytning. Tar upp egenkritik så som risk för bias.  

Svaghet: Låg svarsfrekvens. Ingen bortfallsanalys. 

 

 


