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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Aktuell forskning lyfter kostens betydelse för tillfrisknande vid kolorektal 

cancersjukdom och föreslår kostbehandling som ett kompletterande behandlingsalternativ. 

Trots detta finns osäkerhet hos både patienter och sjuksköterskor om egenvårdsråd gällande 

kost vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning. Syfte: Syftet var att, från ett 

sjuksköterskeperspektiv, beskriva vilka egenvårdsråd om kost patienter som behandlas för 

kolorektal cancersjukdom efterfrågar och får inför utskrivning från kirurgisk vårdavdelning. 

Ett annat syfte var att beskriva vilken kunskap sjuksköterskor har för att ge egenvårdsråd om 

kost. Metodbeskrivning: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade 

intervjuer med sjuksköterskor (n=11) på kirurgisk vårdavdelning genomfördes. 

Konventionell innehållsanalys användes vid dataanalys. Huvudresultat: En vanligt 

förekommande fråga från patienter med kolorektal cancersjukdom var om något i kosten bör 

uteslutas relaterat till diagnos. Patienterna rekommenderades att återgå till normal 

kosthållning och uppmanades att anpassa intaget efter tarmfunktion. Sjuksköterskornas 

rekommendationer baserades ofta på vilka frågor patienterna själva ställde. Gällande 

sjuksköterskors kunskap om egenvårdsråd om kost beskriver sjuksköterskorna ett ökat 

kunskapsbehov. Sjuksköterskorna hänvisade till andra professioner vid kostrådgivning samt 

en avsaknad av rutin för kostrådgivning framkom. Slutsats: Vaga och generella 

egenvårdsråd om kost till patienter med kolorektal cancersjukdom har identifierats. 

Sjuksköterskor tenderar att lämna över ansvar om kostråd till andra professioner och 

rutinerna för hur egenvårdsråd om kost skall ges är oklara, vilket bidrar till att en 

evidensbaserad kirurgisk omvårdnad inte uppnås. Ett angeläget behov finns således för 

rutinutveckling och förbättrad kunskap i ämnet hos sjuksköterskor, för att säkerställa att 

patienter får ta del av viktig information för tillfrisknande och att förutsättningar för en god 

egenvård skapas.  

 

Nyckelord: Kostråd, Kolorektal cancer, Egenvård, Kvalitativ intervjustudie 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

Background: The importance of a nutritional diet in the recovery of patients with colorectal 

cancer disease is acknowledged in current research, with nutritional therapies recommended 

as a complementary treatment option. Despite this, it has been recognized that many nurses 

and patients experiencing uncertainty regarding evidence based dietary advice at the point of 

discharge from the surgical departments. Aim: Firstly, it sets out to describe, from a 

nurse perspective, what dietary advice patients with colorectal cancer asks for and receives 

at the point of discharge from the surgical care department. Secondly it aims to describe 

what knowledge nurses possess in providing dietary advice. Method: A descriptive 

qualitative interview study was conducted, involving semi-structured interviews with nurses 

within a surgical care department (n=11). Conventional content analysis was used in data 

analysis. Results: A common question from patients was if something should be excluded in 

their diet following their diagnosis. Patients were advised to return to their normal diets and 

were encouraged to adjust their food intake in accordance with their intestinal function. 

Recommendations given by nurses were often led by the questions asked by the patients 

themselves. The nurses described a need for increased knowledge and education to 

sufficiently advise patients in the effective dietary self-management following discharge. 

Nurses referred to other professions in dietary advice and a lack of routine for dietary advice 

emerged. Conclusion: Discharge dietary self-management advice for patients with 

colorectal cancer disease has been identified as vague and impersonal. It has been suggested 

that nurses are prone to delegate the responsibility for dietary advices to other professions. 

This is further complicated by no current clear guidance on what constitutes effective dietary 

self-management, thus hindering evidence-based practice. Subsequently, there is an urgent 

need for further developed protocols and improved knowledge among nurses to ensure 

optimal dietary self-management for patients with a view to increase effective recovery and 

general wellbeing. 

 

Keywords: Dietary advice, Colorectal cancer, Self-care, Qualitative Interview study. 
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BAKGRUND  

Ohälsosamma kostvanor är vanligt förekommande i befolkningen och utgör en stor 

riskfaktor för att utveckla sjukdom. Cancer tillhör en av Sveriges folksjukdomar och 

ohälsosamma kostvanor har ett bevisat samband med utveckling av kolorektal cancer, vilket 

är en cancerform som utgår från slemhinnan i tjock- eller ändtarm (Socialstyrelsen, 2017). 

Svensk forskning visar att informationen till patienter med kolorektal cancersjukdom, vid 

utskrivning från kirurgisk vårdavdelning, ofta är ostrukturerad. Resultatet pekar mot att det 

finns en otydlighet i vilken information och av vem informationen skall ges. Patienter 

efterfrågar vad de själva kan göra för att påskynda tillfrisknande och att få information om 

kosthållning betraktas som viktig utskrivningsinformation för att kunna utföra en aktiv 

egenvård (Lithner, Klefsgard, Johansson & Andersson, 2015).  

Teoretisk referensram 

Dorotea E. Orem (1995) definierar egenvård som de aktiviteter en person initierar och 

självständigt utför i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välmående. Dorothea E. Orems 

egenvårdsteori består av tre teorier, teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist samt 

teorin om omvårdnadssystem. Teorierna är relaterade till varandra och bildar tillsammans en 

generell teori om omvårdnad. Omvårdnadens fokus ligger i att främja förmågan till egenvård 

samt hjälpa till att återvinna förlorad egenvårdskapacitet. 

Teorin om egenvård  

Orem (1995) beskriver egenvård som en medveten och inlärd handling som lärs in genom 

interaktion och påverkan av sociala grupper. Det är en förnuftbaserad handling som reagerar 

på ett känt behov och syftar till att reglera mänskliga och miljömässiga faktorer som kan 

påverka en persons funktion och utveckling. Orem presenterar tre typer av egenvårdsbehov. 

Universella egenvårdsbehov, vilka är gemensamma för alla människor och syftar till att 

upprätthålla mänskliga funktioner, exempelvis intag av luft, mat, vatten samt balans mellan 

aktivitet och vila. De utvecklingsmässiga egenvårdsbehoven kännetecknas av tillstånd som 

uppkommer under livet som kräver utveckling för att hanteras. Till dessa behov tillhör bland 

annat graviditet eller uppkomst av händelser som uppfattas som negativa för personen och 

därmed påverkar dennes fortsatta utveckling. Hälsorelaterade egenvårdsbehov återfinns hos 

personer vars hälsa avviker från det normala. Genetiska eller funktionella avvikelser samt 

förvärvade sjukdomar är exempel på när hälsorelaterade egenvårdsbehov kan uppstå. En 

persons egenvårdskrav bygger på den sammantagna bilden av personens egenvårdsbehov. 

Genom att addera summan av egenvårdsbehoven kan en persons egenvårdskrav identifieras. 
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Teorin om egenvårdsbrist 

Egenvårdsbrist uppkommer när egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskraven. En 

fungerande egenvårdskapacitet kännetecknas av personer som engagerar sig i egenvård och 

besitter den nödvändiga kraften till medveten handling, för att reglera inre och yttre faktorer 

som påverkar deras egna funktion och utveckling. Syftet med teorin om egenvårdsbrist är att 

formulera och utveckla orsaken till varför personer behöver omvårdnad. Egenvårdsbrist kan 

vara fullständig eller delvis. Vid fullständig egenvårdsbrist saknar personen kapacitet för att 

möta egenvårdskravet. Vid delvis egenvårdsbrist finns en begräsning att möta en eller flera 

egenvårdsbehov inom det aktuella egenvårdskravet. Orem talar om tre typer av 

begränsningar i en persons egenvårdskapacitet: begränsade kunskaper, begränsad förmåga 

att bedöma och fatta beslut samt begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat. I 

fall där någon av dessa begränsningar föreligger blir det sjuksköterskans ansvar att 

kompensera den aktuella bristen (Orem, 1995). 

Teorin om omvårdnadssystem 

Orem definierar omvårdnadssystem som något som skapas genom interaktion och åtgärder 

mellan sjuksköterska och patient i en omvårdnadssituation. Omvårdnadssystemen ger 

struktur och innehåll till omvårdnadssituationen genom identifikation av rollförhållandet 

mellan patient och sjuksköterska samt de hjälpmetoder och tekniska momenten som skall 

ingå. Det finns tre typer av omvårdnadssystem: helt kompenserade omvårdnadssystem, 

delvis kompenserade omvårdnadssystem och stöttande-utvecklande omvårdnadssystem.  

Vilket omvårdnadssystem som är aktuellt att tillämpa baseras på personens 

egenvårdsförmåga. I fall där personen har delvis egenvårdsbrist bör ett delvis 

kompenserande omvårdnadssystem användas för att stödja personens förmåga till egenvård. 

Teorin om omvårdnadssystem utgår från de färdigheter som sjuksköterskan använder sig av 

i omvårdnaden för att ersätta hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) där personen inte är 

kapabel att genomföra dessa självständigt. Aktuella hjälpmetoder kan vara att genomföra 

omvårdnad alternativt att guida och ge personen direktiv på hur omvårdnaden kan utföras 

genom utbildning. Genom att ge både fysiskt och psykologiskt stöd kan en miljö som stödjer 

personlig utveckling skapas och upprätthållas (Orem, 1995). Att drabbas av allvarlig 

sjukdom kan försämra en persons egenvårdsförmåga. Att få en cancerdiagnos kan föda stor 

oro och leda till egenvårdsbrist. Begränsningar både vad gäller kunskap och förmåga att 

själv bedöma och fatta beslut samt att utföra handlingar som ger önskade resultat för den 

specifika cancerdiagnosen kan föreligga. Genom rätt anpassad information kan 
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sjuksköterskan hjälpa personer att åter få kontroll i en till synes okontrollerad situation 

(Orem, 1995; Blödt et al., 2018). 

Sjuksköterskans ansvar för egenvårdsråd  

Patientens egenvård skall enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) stärkas genom att 

sjuksköterskor för dialog och ger information till patienten. I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor samt i aktuell lagstiftning framgår att sjuksköterskor skall främja patienters 

resurser för att finna vägar till egenvård (SFS, 2017:30; SSF, 2017). För patienter med 

cancersjukdom har sjuksköterskan en viktig roll i utbildning av hälsosam kosthållning och 

livsstilsförändringar. Pedagogiska resurser och evidensbaserad forskning är stöd som 

sjuksköterskan kan använda för att utforma patientutbildningarna (Bail, Meneses & Demark-

Wahnefried 2016). Forskning visar att patienter har behov av individanpassade livsstilsråd 

kopplat till kost som bygger på frivillig möjlighet att göra hälsosamma förändringar 

(Hoedjes et al., 2017). Patienter har en önskan om att få mer utbildning om kost av 

sjuksköterskor (Kotronoulas, Papadopoulou, Burns-Cunningham, Simpson & Maguire, 

2017). Williams med medarbetare (2015) påvisar att hälften av tillfrågade sjuksköterskor 

inte är förtrogna med att ge kostråd till patienter med kolorektal cancersjukdom. I en studie 

av Wright et al., (2017) framkom att kostråd helst bör ges av specialistsjuksköterskor med 

specifik kunskap om kolorektal cancersjukdom. Patienter föredrar att information ges på 

vårdavdelning eller på sjukhusmottagning och aspekten med hälsosamma kostvanor ansågs 

vara betydelsefull, samtidigt som en ökad kostnad för specifik kost uppgavs vara av mindre 

betydelse. 

Kolorektal cancer, prevalens och behandling 

Kolorektal cancersjukdom är den tredje vanligaste cancerformen i världen (Ferlay et al., 

2015). Under 2016 diagnostiserades 4702 personer i Sverige med kolorektal cancer och 

diagnosen stod för närmare 60 000 vårdtillfällen inom slutenvården 2016, vilket gör det till 

en stor patientgrupp för sjukvården. De flesta insjuknar i åldern 70–79 år och ingen större 

skillnad mellan risk att insjukna och kön har påvisats (Socialstyrelsen, 2018). Utredning och 

behandling följer ett standardiserat vårdförlopp. Ett standardiserat vårdförlopp innebär att 

det finns ett förutbestämd utrednings- och behandlingsförlopp som alla patienter i Sverige, 

oavsett landsting, ska genomgå för att säkerställa att vården är enhetlig. Behandlingen 

utformas av ett multidisciplinärt team och ges i form av strålbehandling, 

cytostatikabehandling samt kirurgi anpassad efter patientens status (Åhlström Riklund, 

Blomqvist, Torkzad & Hellström, 2016). Det finns ett bevisat samband mellan kosthållning 
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och risk att insjukna i kolorektal cancersjukdom (Song, Garett & Chan, 2015; Larsson & 

Wolk, 2006; Zandonai, Sonobe, & Sawada, 2012). En kost med begränsat intag av rött kött 

och charkprodukter, sparsamt med alkohol och en fiberrik kost från baljväxter, nötter och 

fisk minskar risken att drabbas av kolorektal cancersjukdom. Bär och grönsaker anses ha 

skyddande effekt för bildning av polyper som vidare kan utvecklas till tumörer i tjocktarmen 

(Vargas & Thompson, 2012; Bojs, 2016; Socialstyrelsen, 2017).  

En persons kostvanor består av ett flertal dimensioner: energiintag, näringsintag samt val av 

livsmedel och tillagningsform. För att identifiera vad som är hälsosamma kostvanor har 

Socialstyrelsen, baserat på Livsmedelsverkets näringsrekommendationer, utarbetat ett 

kostindex som ger en uppskattning av kostens näringsmässiga kvalitet. Låga poäng i spannet 

noll till fyra ger indikation på en ohälsosam kosthållning. I Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2017) presenteras 

åtgärdsförslag i syfte att minska ohälsosamma matvanor och sänka risken för 

sjukdomsutveckling. Rådgivande samtal samt kvalificerat rådgivande samtal är de metoder 

som förespråkas. Med rådgivande samtal menas att hälso- och sjukvårdspersonal för en 

dialog med patienter för att identifiera anpassade åtgärder. Samtalen innehåller motiverande 

strategier som i dialog förs med patienten under cirka 5–30 minuter. Ett kvalificerat 

rådgivande samtal innebär att den personcentrerade dialogen är strukturerad och 

teoribaserad. Denna åtgärd kräver att personalen, utöver ämneskunskap, också är utbildad 

inom den teori som används för samtalen. Tidsåtgången för ett kvalificerat rådgivande 

samtal är ofta mer omfattande och utformas vanligen i form av återkommande samtal. 

Kostrelaterade besvär som illamående, försämrad munstatus eller nedsatt aptit är tillstånd 

som behöver stödjas. Rekommendationen vid nutritionsbesvär är ett fortsatt näringsintag via 

mag-och tarmkanalen med stöd av symtomlindrande läkemedel. För patienter som har en 

bristande kosthållning bör näringstillägg i någon form ges, även efter utskrivning från 

vårdavdelning. Stöd med hjälp av rådgivning, näringstillägg samt behandling av 

kostrelaterade symtom bör ges till alla patienter med kolorektal cancersjukdom (Arends et 

al.; 2017). 

Forskning gällande specifik kosthållning vid behandling av kolorektal cancersjukdom har 

ökat kraftigt de senaste åren. Nya studier tyder på att ketogen kost och medelhavsdiet ger en 

minskad risk att drabbas och bidrar till både tumörregress och förbättrade 

behandlingsresultat. Ketogen kost är en diet utformad för att försätta kroppen i ketos, vilket 

innebär ett tillstånd där kroppen förbränner fett som energikälla istället för kolhydrater. 
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Ketogen kost har visat en minskning på tumörtillväxt utan att förändringar på upplevd 

livskvalitet rapporterats (Chung & Park, 2017). Medelhavskost är en kost som normalt äts i 

länder kring medelhavet och består av grönsaker, nötter och frön, fiber, olivolja, fisk, grönt 

te samt en måttlig men regelbunden konsumtion av rött vin. Kosten innehåller sparsamt med 

rött kött, socker samt chark- och mejeriprodukter. Denna kost innehåller antioxidanter och 

nyttiga former av enkelomättat fett. Under de senaste åren har medelhavskost framställts 

som en bra kosthållning och studier påvisar skyddande effekt vid kolorektal cancer. Olivolja 

och rött vin anses minska det inflammatoriska påslaget i tjocktarmen. Att äta fibrer är 

gynnsamt eftersom de cancerogena ämnena får en snabb passage genom tarmslemhinnan 

och minskar risken för cancerutveckling (Donovan, Selmin, Doetschman, & Romagnolo, 

2017; Schoenberg, 2016). Forskare rekommenderar ytterligare studier i ämnet men föreslår 

att kostbehandling skall erbjudas som ett kompletterande behandlingsalternativ vid 

kolorektal cancer, eftersom inga skadliga biverkningar påvisats (Klement, 2017; Chung & 

Park, 2017; O´Flanagen, Smith, Mcdonell & Hursting, 2017; Schoenberg, 2016; 

Schwingshack, Schwedhelm, Galbete & Hoffman, 2017). 

Medvetenhet om kostens betydelse i samhället 

Patienter som själva söker information om sjukdomar och symtom på internet tenderar att ha 

högre krav vid kontakt med sjukvården (Suziedelyte, 2012; Townsend et al., 2015). Att 

använda internet för information om hälsa och sjukdomstillstånd är vanligt förekommande 

(Diaz et al., 2002). Medvetenheten om sambandet mellan kostens betydelse och risk att 

insjukna i kolorektal cancer är fortsatt låg hos personer med en ökad risk för att utveckla 

sjukdomen (Anderson et al., 2015; Sessa, Abbate, Di Giuseppe, Marinelli & Angelillo, 

2008). Patienter saknar ofta information och kunskap om hälsosam kosthållning och en brist 

på kostråd eller motstridiga upplysningar om kosthållning från hälso- och sjukvården 

beskrivs av patienter (Hardcastle, Maxwell-Smith, Hagger, O´connor & Platell, 2018; 

Brown, Greenfield & Thompson, 2016).  

Problemformulering 

Kostens betydelse för välbefinnande och tillfrisknande är ett ämne som efterfrågas av 

patienter och uppmärksammas allt mer både i samhälle och forskning. Trots att det finns ett 

ökat forskningsfokus för kostens betydelse och påverkan vid kolorektal cancersjukdom, 

tillhandahåller inte patienter informationen och många förblir omedvetna om att deras liv 

och behandlingsresultat kan gynnas genom en kostomställning (Hardcastle et al., 2018; 

Brown et al., 2016; Williams et al., 2015). En kunskapsbrist om kostens betydelse vid 
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kolorektal cancersjukdom, hos patienter och behandlande sjuksköterskor, kan antas bidra till 

en försämrad egenvårdförmåga under sjukdomstiden. Utifrån litteraturgenomgång och 

studieförfattarnas kliniska erfarenhet som sjuksköterskor inom kirurgisk vård har ett 

angeläget behov av att bemöta patienters kostfrågor och att stärka deras egenvård 

identifierats.   

Syfte 

Syftet var att, från ett sjuksköterskeperspektiv, beskriva vilka egenvårdsråd om kost 

patienter som behandlas för kolorektal cancersjukdom efterfrågar och får inför utskrivning 

från kirurgisk vårdavdelning. Ett annat syfte var att beskriva vilken kunskap sjuksköterskor 

har för att ge egenvårdsråd om kost.   

METOD  

Design 

En deskriptiv kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats valdes för att besvara syftet. Vald 

studiedesign möjliggör analys av efterfrågade och erhållna kostråd för patienter med 

kolorektal cancersjukdom vid utskrivning från kirurgisk vårdavdelning samt av dessa 

sjuksköterskors kunskap för att ge egenvårdsråd om kost (Henricson & Billhult, 2012). 

Avsikten med att använda en deskriptiv kvalitativ design var att skapa en djupare förståelse 

för syftet. Genom beskrivningar av fenomenet, så som det tolkas och erfars av människor, 

kan den djupare förståelsen åstadkommas. Kvalitativ forskning har sin grund inom den 

holistiska traditionen. Genom att söka förståelse för vilka frågor patienter ställer om kost 

och vilka råd som ges och ställa detta i relation till sjuksköterskors kunskaper kan en vidare 

förståelse om fenomenet i sin helhet åstadkommas (Polit & Beck, 2017). 

Urval 

Informanterna rekryterades från studieförfattarnas respektive sjukhus, vilket innefattar ett 

universitetssjukhus och ett regionsjukhus i Sverige. Inklusionskriterier för deltagandet var 

legitimerade sjuksköterskor med tjänstgöring på kirurgisk vårdavdelning för patienter med 

kolorektal sjukdom. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som inte arbetat patientnära med 

aktuell patientgrupp under en längre tid (sex månader) samt sjuksköterskor från 

bemanningsföretag. Ett bekvämlighetsurval tillämpades med ett strategiskt hänsynstagande 

till informanternas ålder och yrkeserfarenhet, i syfte att erhålla så variationsrika berättelser 

som möjligt inom ramen för datainsamling (Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 

2017).  Detta styrdes av tillgången på sjuksköterskor som hade specifik kompetens om 
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berörd patientgrupp som fanns tillgänglig under datainsamlingens tidsram. Totalt 13 

sjuksköterskor tillfrågades om att medverka i studien, varav två sjuksköterskor valde att 

tacka nej till medverkan. Antalet inkluderade sjuksköterskor ansågs inom ramen för 

examensarbetet vara tillräckligt för att uppnå studiens syfte. Inkluderade sjuksköterskors 

demografiska egenskaper beskrivs i tabell 1.  

Tabell 1: Demografiska egenskaper informanter 

Antal kvinnor 

Antal män 

11 

0 

Ålder (år) 

Medianålder (år) 

22 – 63  

28  

År i yrket 3 månader – 25 år 

Grundutbildning/Specialistutbildning 11/0 

Nutritionsansvar Nutritionsutbildning 1/0 

 

Kontext 

Intervjuerna utfördes med sjuksköterskor verksamma på två kirurgiska vårdavdelningar. 

Avdelningarna var belägna på ett regionsjukhus och ett universitetssjukhus i mellersta 

Sverige med åtta respektive tio vårdplatser för patienter med kolorektal sjukdom. 

Patienterna befinner sig på vårdavdelning inför och efter en planerad eller akut operation 

alternativt vid komplikationer eller vårdkrävande symtom kopplat till sjukdomen. Aktuella 

operationsmetoder kan innebära att patienten erhåller en stomi på tunn- eller tjocktarm, som 

kan vara tillfällig eller permanent. Båda vårdavdelningarna använder fast-track program, 

vilket syftar till att optimera förberedelser inför- och återhämtning efter kirurgi. Under 

vårdtiden träffar patienterna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor dagligen samt att 

dietist och stomisjuksköterskor finns att tillgå vid behov. Gemensamt för avdelningarna är 

att dietister finns med under rond minst en gång i veckan. På universitetssjukhuset finns 

styrdokument som beskriver ansvarsfördelningen för nutritionsfrågor mellan sjuksköterskor 

och dietister samt övrig personal. Sjuksköterskor ska bedöma nutritionsstatus samt 

identifiera behov av nutritionsåtgärder samt vid behov kontakta dietist för specifik 

behandling. På avdelningarna fanns en respektive två specialistsjuksköterskor inom 

kirurgisk vård. Ingen rutin eller beskrivning för vilken information som patienten skall 

erhålla av sjuksköterskor i samband med utskrivning identifierades.  
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom individuella semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna syftade till 

att skapa beskrivningar och en förståelse av de frågor och givna kostråd som patienter med 

kolorektal cancersjukdom har och får inför utskrivning från kirurgisk vårdavdelning samt 

vilken kunskap sjuksköterskor har för att ge kostråd (Danielson, 2012a).  

En intervjuguide (bilaga 1) innehållande en lista med fem frågor som ställdes till 

informanterna togs fram i syfte att säkerställa den information som krävdes för att besvara 

syftet. Informanterna fick berätta fritt utifrån frågor om vilka egenvårdsråd om kost 

patienterna efterfrågar och får samt vilken kunskap sjuksköterskor ansågs ha för att ge dessa. 

För att tydliggöra informanternas svar användes följdfrågor vid behov, exempel på 

följdfrågor som användes: På vilket sätt? Varför/varför inte? Kan du utveckla lite mera? 

(Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2017; Danielson, 2012a). Intervjuguiden testades 

via två provintervjuer som transkriberades och diskuterades innan fortsatt datainsamling. 

Avsikten med provintervjuerna var att skapa uppfattning om intervjuernas längd samt om 

intervjuguidens frågor uppfattas enligt plan och gav svar på studiens syfte (Danielson, 

2012a). Justering i intervjuteknik gjordes för att få mer innehållsrika svar från informanterna 

vid efterföljande intervjuer. De två provintervjuerna valdes att inkluderas i studien då de 

innefattade värdefull information.  

Tillvägagångssätt 

Inför studiens genomförande kontaktades verksamhetscheferna för respektive vårdavdelning 

samt muntligt och skriftligt tillstånd inhämtades. Avdelningscheferna kontaktades och 

informerades när datainsamlingen planerades äga rum. Studieförfattarna delade ut både 

muntlig och skriftlig information (bilaga 2) om studien och informanter rekryterades under 

de dagar som datainsamlingen pågick. Informationsbrevet delades ut till informanterna som 

fick ta ställning angående medverkan i studien. Samtliga intervjuer utfördes av båda 

studieförfattarna tillsammans. Den studieförfattare som arbetar på regionsjukhuset tog 

huvudansvaret för att ställa frågorna på universitetssjukhuset, samma upplägg användes av 

den studieförfattare som arbetar på universitetssjukhuset vid intervju på regionsjukhuset. 

Intervjuerna utfördes under informanternas arbetstid i ett separat rum i direkt anslutning till 

avdelningarna. Varje intervju inleddes med en presentation av studieförfattarna och syftet 

med studiens genomförande. Informanterna fick skriva under samtyckesblankett (bilaga 3) 

innan intervjun startade. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafonfunktion på mobil för 

att möjliggöra transkribering och vidare analys av data (Danielson, 2012a). Intervjuerna 
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varade mellan nio och 26 minuter med en medellängd på 16 minuter. Varje intervju 

avslutades med en sammanfattande fråga för att ge informanterna möjlighet att bekräfta och 

lägga till värdefull information (Danielson, 2012a).  

Forskningsetiska överväganden 

Studien är utförd som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet inom kirurgisk 

vård och kräver därav inte godkännande av etikprövningsnämnd. Godkännande inhämtades 

från verksamhetschefer på de kliniker som studien utfördes (SFS, 2003:460). Informanter 

rekryterades på frivillig basis och i enlighet med rådande forskningsetik informerades de 

både muntligt och skriftligt om studiens syfte, datainsamlingsmetod, informanternas 

frivillighet och roll i studien samt om vilka som ansvarar för studien (Codex, 2016; Polit & 

Beck, 2008).   

Ett vårdetiskt ställningstagande har tagits i avseende att sjuksköterskor valdes som 

informanter i stället för patienter, eftersom frågor om kost kan uppfattas som personliga och 

med det i onödan väcka tankar och olustkänslor hos individen under ett svårt 

sjukdomstillstånd. Enligt ett vårdetiskt synsätt ska patienten i en utsatt situation behandlas 

med respekt (Polit & Beck, 2008). Vidare har den studieförfattare som arbetar på 

regionsjukhuset tagit huvudansvaret för intervjun på universitetssjukhuset samtidigt som den 

studieförfattare som arbetar på universitetssjukhuset ansvarat för intervjuerna på 

regionsjukhuset, detta för att undvika att intervjua eventuella kollegor. Insamlat datamaterial 

har förvarats på privata mobiler och datorer med lösenord enbart tillgängliga för studiens 

författare och kommer att kasseras efter att examensarbetet är godkänt. Utskrifter och 

blanketter har under studiens gång förvarats av studieförfattarna, oåtkomliga för obehöriga. 

Intervjuerna numrerades och inga personuppgifter har noterats. Det skriftliga samtycket 

förvaras hos studieansvariga och kommer att förstöras efter godkänt examensarbete. Citat, 

som avidentifierats, har använts och presenterats i löpande text under resultatrubriken. 

I enlighet med Belmontrapporten (1979) samt Helsingforsdeklarationen (2017) ska all 

forskning utföras från principer som ger övervägande nytta med forskningen, den enskilda 

individen skall behandlas rättvist och respekteras. Individen har rätt till att behandlas utan att 

skadas eller åsamkas lidande i någon form, psykologiskt eller fysiskt. Individen ska inte 

exploateras som person och alltid tillåtas avbryta sin medverkan utan att bli ifrågasatt. 

Informanterna har under intervjuer och analysprocess behandlats med respekt för att skydda 

individen under forskningsprocessens alla delar (Polit & Beck, 2008). Etiska avväganden 
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har skett mellan studieförfattare och handledare gällande utformning av intervjuer och 

studiens genomförande. 

Bearbetning och analys 

Innehållsanalys har använts för att organisera, strukturera och skapa mening av 

intervjutexterna samt möjliggjort att slutsatser av insamlat data kunnat dras (Polit & Beck, 

2017). Innehållsanalys har som vetenskaplig metod utvecklats för att hantera stora mänger 

data och inom kvalitativ omvårdnadsforskning används metoden för att granska och tolka 

texter. Fokus ligger i att beskriva variationer genom en identifikation av likheter och 

skillnader i ett textinnehåll. De beskrivna variationerna presenteras under kategorier på olika 

abstraktionsnivåer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Konventionell innehållsanalys 

har tillämpats för analys av insamlat data. Analysmetoden är lämplig att använda när syftet 

är att beskriva ett fenomen samt har en induktiv ansats (Hsieh & Shannon, 2005). 

Karaktäristiskt för en induktiv ansats är att ett specifikt fenomen, utan förutfattad mening, 

eftersöks i text (Fridlund, 2012). Kategorier och kategorinamn skapas därefter genom att 

länka ihop beskrivningar som hör samman. Vald analys stämmer väl överens med studiens 

syfte, att beskriva de egenvårdsråd om kost patienter som behandlats för kolorektal 

cancersjukdom efterfrågar och får inför utskrivning från kirurgisk vårdavdelning samt vilken 

kunskap sjuksköterskor har för att ge dessa råd (Danielson, 2012b).  

Examensarbetets första och andra syfte analyserades separat i två processer enligt följande 

steg: 

1. Intervjuerna transkriberades och datamaterialet lästes från början till slut, för att skapa en 

fördjupad känsla av dess helhet.  

2. Varje transkriberad intervju lästes därefter ordagrant och text som skildrade en 

beskrivning markerades med en färg som kopplats till syftets olika delar (nyckelbegrepp). 

3. Texterna kodades med hjälp av de markerade nyckelbegreppen. För att skapa överblick 

och struktur över nyckelbegrepp och koder användes kalkylprogrammet Excel i Office 365. 

4. Koderna sorterades och organiserades därefter i kluster avseende deras relation och 

länkning till varandra genom skapandet av ett träddiagram. Koderna utgjorde 

träddiagrammets mindre grenar medan de större grenarna bildade klustren, som i sin tur 

underlättade och formade kategorisättningen. 

5. För att skapa en tydligare struktur underordnades slutligen kategorierna under tre 

övergripande kategorier för att presentera resultatet enligt samma uppbyggnad som syftet 

(Hsieh & Shannon, 2005). Exempel på analysprocessens steg presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på textbearbetning och analys 

Nyckelbegrepp Kod  Kluster Subkategorier Slutlig kategori 

«Patienterna pratar med oss 

sjuksköterskor om att jag har 

hört att det där kan göra si och 

så med tarmen, min väninna 

som opererades på ett annat 

sjukhus kanske fick kostråden 

att man skulle äta flytkost en 

viss period till exempel. Vilket 

kanske blir förvirrande för 

patienterna. Så jag tror att jag 

skulle vilja ha lite mer att gå på 

dels så att informationen som 

man ger faktiskt är lite mer 

enhetlig, så att alla säger lite 

samma sak.» 

Olika kostråd 

förvirrar 

patienter. 

Kunskapsbehov 

finns för 

enhetlig 

information  

Behov av 

kunskap för att 

ge enhetliga 

kostråd. 

Behov av 

ytterligare 

kunskap 

Sjuksköterskors 

kunskap 

gällande 

egenvårdsråd 

om kost 

”Får gärna fortsätta som dom 

har ätit tidigare. Dom behöver 

inte utesluta en massa 

livsmedel” 

Ät som tidigare, 

uteslut inte 

livsmedel  

 

Inget behov av 

koständring 

Återgå till en 

normal 

kosthållning 

Givna kostråd 

till patienter 

med kolorektal 

cancersjukdom 

 

RESULTAT 

Analysen som besvarade en del av syftet resulterade i två övergripande kategorier: 

Efterfrågade kostråd från patienter med kolorektal cancersjukdom och Givna kostråd till 

patienter med kolorektal cancersjukdom. Studiens andra syfte utmynnade i en övergripande 

kategori: Sjuksköterskors kunskap och ansvar gällande egenvårdsråd. Dessa framställs med 

tillhörande subkategorier i löpande text, tabeller och citat från informanter samt i en 

översiktstabell, se tabell 3.  
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Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier.  

Kategorier 

Efterfrågade kostråd 

 från patienter med  

kolorektal cancersjukdom 

Givna kostråd till  

patienter med 

 kolorektal cancersjukdom 

Sjuksköterskors kunskap 

 gällande egenvårdsråd  

om kost 

Subkategorier Subkategorier Subkategorier 

Frågor om behov av 

koständring 

Att återgå till en normal kosthållning Kunskap och erfarenhet 

Frågor kopplade till specifik 

diet 

Individanpassade kostråd Behov av ytterligare 

kunskap  

Förekomst av kostfrågor Kostråd från andra professioner  

 Avstår från att ge kostråd  
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Efterfrågade kostråd från patienter med kolorektal cancersjukdom 

Under intervjuerna presenterade sjuksköterskorna exempel på frågor som de får från 

patienter i den kliniska vardagen. Exempel på dessa frågor är sammanställda i en 

översiktstabell, se tabell 4.  

 

Tabell 4. Översikt av kostfrågor som sjuksköterskor får från patienter  

Frågor som sjuksköterskorna får av patienter med kolorektal cancersjukdom inför utskrivning 

Bör jag hålla mig till flytande kost efter 

operation? 

Vilka livsmedel är gasbildande respektive trådiga? 

Kan jag äta allt? Är jag mer känslig för gluten eller laktos efter 

operationen?  

Är det några restriktioner? Ska jag anpassa kosten efter stomin och tarmfunktion? 

Kan jag äta som jag gjort tidigare? Vad gör jag med vid förstoppning alternativt höga 

stomiflöden? 

Bör jag hålla någon specifik diet? Kan jag äta allt nu när jag är nyopererad alternativt 

har en stomi? 

Kommer jag ha kontakt med dietist? Jag har hört att man ska undvika ett visst livsmedel, 

stämmer det? 

(Riktade frågor angående stark mat, fibrer, alkohol, 

socker och köttprodukter). 

 

Frågor om behov av koständring 

Sjuksköterskor beskrev att en vanlig fråga, gällande kostråd från patienterna, var om något 

livsmedel bör undvikas relaterat till kolorektal cancerdiagnos. Det framkom att en 

identifikation av vad som inte bör ätas vid kolorektal cancersjukdom önskades av patienter. 

Sjuksköterskor uppgav att frågor om något i kosten bör undvikas var vanligt förekommande 

i direkt anslutning till genomgången tarmoperation, både med eller utan att patienten fått 

stomi som påföljd. Sjuksköterskorna beskrev att patienter som genomgått operation 

efterfrågar om en speciell kost bör hållas eller om operationen medfört känslighet mot laktos 

eller glutenprodukter. Sjuksköterskorna berättade att andra patienter vände på frågan och 

frågade vad de kan äta efter utskrivning, om de kan äta allt och vilken kost som 

rekommenderas. Mer riktade frågor kopplat till mängden mat, frågor kring 

alkoholanvändning samt om specifika livsmedels påverkan på tarmfunktion framkom också. 

Under intervjuerna framfördes att patienterna efterfrågade identifikation av gasbildande 
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livsmedel och hur de bör tänka kring användningen av dessa. Patienters funderingar om 

fibrer ansågs som positivt eller inte samt frågor relaterat till tarmfunktionen lades också fram 

av sjuksköterskorna.  

Patienter som erhållit stomi beskrevs av sjuksköterskorna ha funderingar om de borde tänka 

på något speciellt i kosten relaterat till stomin. Det lades fram att patienter har kännedom om 

att trådiga livsmedel bör undvikas och efterfrågade hur det påverkar samt vad som bör 

undvikas för att motverka komplikationer som tarmvred. Sjuksköterskorna uppgav att 

patienterna oavsett operationsmetod efterfrågade ungefär samma saker gällande kost, men 

att de som erhållit stomi hade fler frågor kopplat till vad man kan äta relaterat till stomi och 

efterfrågade om de bör äta något speciellt på grund av stomin. Sjuksköterskorna berättade att 

det var få patienter som efterfrågade vad som var näringsrikt eller nyttigt att äta, om de bör 

äta mer av något, utan understrykte att det var frågan om vad som bör undvikas som ställdes 

mest.   

Frågor koppade till specifik diet 

Frågor från patienterna om hänsyn till någon specifik diet bör hållas och om någon speciell 

kosthållning bör eftersträvas lades fram av sjuksköterskorna. Frågor om olika typer av 

dieter, såsom LCHF (low carb high fat) ställdes. Sjuksköterskorna beskrev patienters oro 

angående socker och köttprodukter samt en rädsla för sockrets påverkan på tumörtillväxt. 

Frågor om sockrets inverkan uppgavs vara vanligare hos yngre patienter. Informationen om 

socker och köttets påverkan vid kolorektal cancer hade patienterna fått tillgång till via 

internet. Dessa frågor framhölls av en sjuksköterska med erfarenhet från både regions- och 

universitetssjukhus vara vanligare på universitetssjukhuset. 

”Dom vill undvika saker, exempelvis socker är ju en typisk sak som ofta kommer upp till 

diskussion när man pratar kost. Dom har läst på internet att socker stimulerar tumörväxt 

och så vidare. Det är ju många som läst, då vill man äta sockerfri kost här på avdelningen. 

Samma sak med att man inte vill äta kött, det är inte heller bra. Utan det är mer sådant, 

kanske inte att man vill äta näringsrik kost, utan mer vad man inte vill äta eller om det är ok 

att man inte äter det. […] Det är den vanligaste frågan skulle ja säga nu såhär… jag får om 

socker… man är rädd för att äta socker.” Sjuksköterska nr. 7 

Förekomst av kostfrågor 

Patienternas fokus angående kostfrågor uppfattades olika mellan sjuksköterskorna. 

Beskrivningar från att det var få patienter som ställde kostfrågor till att det var nästan varje 
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patient som frågade efter kostråd framkom. Patienter som under vårdtiden besvärats av 

nutritionsbekymmer som illamående eller tarmvred beskrevs ställa fler frågor kopplat till 

kosten inför utskrivning enligt sjuksköterskorna. Detta förklaras av två sjuksköterskor:  

”Kolorektala patienter är ju oftast inte på ett snöre, utan de kraschar ju nånstans där mitt i 

liksom, mår illa och kan inte äta, det blir lite paralys.” Sjuksköterska nr. 1 

”Har patienterna mått illa och känt sig för lite grann, då kan dom fråga vad ska jag äta när 

jag kommer hem och då kan det ju komma lite tankar.” Sjuksköterska nr. 2 

Givna kostråd till patienter med kolorektal cancersjukdom 

Sjuksköterskorna lade under intervjuerna fram exempel på hur de bemötte patienternas 

frågor om kost samt vilka kostråd de gav. Dessa exempel är presenterade i en 

översiktstabell, se tabell 5.  

Tabell 5.Översikt av kostråd som sjuksköterskor ger patienter  

Sjuksköterskornas kostråd till patienter med kolorektal cancersjukdom inför utskrivning 

Ät som du gjort tidigare. Undvik gasbildande respektive trådiga livsmedel. 

Prova dig fram med vad du kan äta. Drick rikligt med vatten / Drick inte så mycket vatten 

Anpassa kosten efter tarmfunktionen. Drick gärna vätska med kalorier tex. saft eller 

näringsdryck.  

Ät inte så fet mat. Du får äta precis vad du vill/ Ät det du tycker är gott. 

Ät inte så stark mat / Var snäll mot magen. Ät skonsam(lättsmält) kost till en början efter operation. 

Ät allsidigt. Ät mindre måltider och oftare. 

Tugga maten väl. Salta maten lite extra om det ör höga flöden i stomin 

 

Att återgå till en normal kosthållning 

Sjuksköterskor uppgav att patienter med kolorektal cancersjukdom bör hålla en normal 

kosthållning, genom att återgå till den kost som de åt innan insjuknandet. Sjuksköterskorna 

berättade att patienter återkommande får rådet, av såväl läkare, sjuksköterskor som dietister, 

att prova sig fram beroende på hur kroppen reagerar. Ett återkommande råd från 
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sjuksköterskorna var att patienten ska äta det som dem tycker är gott och en allsidig kost. Att 

dricka ordentligt var också ett frekvent råd till patienter med kolorektal cancersjukdom. 

Stomisjuksköterskan gav råd till sjuksköterskorna att patienterna kan äta alla typer av 

livsmedel. Svårsmält och trådiga livsmedel, som exempelvis svamp och sparris, 

rekommenderades att skäras och tuggas väl.   

Anpassade kostråd 

De mer specifika kostråden från sjuksköterskorna var kopplade till tarmfunktion och 

patienter med stomi. Det innefattade undvikande av olika typer av livsmedel som kan orsaka 

gasbildning och mat som är trådig. Sjuksköterskorna lade fram baljväxter, kolsyrad dryck, 

lök och kål som exempel på gasbildande livsmedel. Vidare gavs sparris, broccoli samt 

hinnor från apelsiner som exempel på trådig mat. Dessa livsmedel tog sjuksköterskan upp 

som födoämnen som bör undvikas eller att patienterna får prova sig fram efter kroppens 

reaktion. Sjuksköterskorna gav flera råd om näringsberikning av mat och dryck med bland 

annat tillägg av grädde eller smör samt att byta vatten mot saft eller näringsdryck. Vidare 

gav sjuksköterskan råd som reglerar stomiflöden för patienten. Livsmedel som exempelvis 

torkad frukt rekommenderades att användas vid förstoppningstendens samt råd om ett 

justerat vätskeintag eller extra salt på maten vid ökade flöden i stomin gavs.  

Vid frågor om sjuksköterskorna anpassade råden utifrån patientens behov av kostråd, erhölls 

svar att eftersom de rekommenderade patienten att återgå till sin normala kost så 

genomfördes sällan anpassning av kostråden. Vid anpassning utifrån utförd operation och 

typ av stomi uppger sjuksköterskor att de ger samma kostråd till alla men att kostråden bör 

anpassas för att förbättra läkningsprocessen. I nära anslutning till en operation, på grund av 

kolorektal cancersjukdom, gav sjuksköterskorna patienterna rådet att äta skonsam kost som 

är lättsmält, som exempelvis fisk eller mos samt att undvika stark mat. Sjuksköterskan gav 

patienterna råd om att äta mindre och energitäta måltider oftare. Patienters rädsla för obehag 

och smärta kopplades av sjuksköterskorna ihop med att de till en början var försiktiga med 

mat och dryck. Ett behov av motivation till att äta mat initialt under vårdtiden lades fram. 

Vidare berättade sjuksköterskorna att patienter som erhållit en stomi hade ytterligare behov 

av specifika kostråd samtidigt som det visade sig att patienter som fått stomi hade mottagit 

mer information preoperativ och uppfattades tämligen välinformerade.   

Kostråd från andra professioner 

Sjuksköterskorna hänvisade patienterna till avdelningsdietisterna för kostrådgivning vid 

kolorektal cancersjukdom. Sjuksköterskorna uppgav att dietisten hade specifik kompetens i 
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ämnet och att de ofta tar över informationshanteringen gentemot patienterna. Det framfördes 

att dietisterna framförallt riktade sin information gällande nutritionsbehovet och i vikten av 

att patienterna får i sig den kalorimängd som krävs. Sjuksköterskan påpekade att hon inte 

riktigt visste vilken information som dietisten gav, eftersom hon oftast inte var med vid 

samtalen. Det framkom att dietisterna ofta följer patienterna under vårdtiden, vilket bidrar 

till att de talar med patienten inför hemgång. En sjuksköterska berättade att det ofta är andra 

professioner som ger kostråd inför utskrivning:  

”Egentligen har ju vi väldigt lite med patienterna när de ska gå hem, 

 utan kostråden är ju från dietist och doktor.” Sjuksköterska nr. 1 

En annan sjuksköterska berättade att hon tog sig tid för kostfrågor men att hon inte själv 

tillägnade sig kunskap inom ämnet. En tilltro för dietistens kunskap beskrevs av 

sjuksköterskan:  

”Ja, alltså tiden måste man ju ha, så känner jag. Men...kunskapen, alltså jag litar ju på 

 dietisten jag. Jag forskar nog inte så mycket själv och det är väl kanske både för att man 

har nära till dietisten och att man inte har så mycket tid kanske. Man tar den lätta vägen.” 

Sjuksköterska nr. 2 

Avstår från att ge kostråd 

I sjuksköterskornas beskrivningar framkommer det att de inte har någon rutin för att tala 

med patienter om kostråd, oavsett om patienten frågar eller inte. De uppgav att de inte har 

kunskap eller möjlighet att sitta ner och tala om egenvårdsråd om kost och tiden i hemmet 

efter utskrivning. En sjuksköterska belyser detta: 

 ”Det är sällan vi lyfter det överlag, men frågar dom så brukar jag liksom bara försöka 

förklara […] Jag tycker inte att man har tid att reflektera riktigt över det om inte patienten 

frågar… tyvärr. […] Nämen nu går du hem, nu är det ditt ansvar och då tänker man liksom 

inte längre än så,’ för jag släpper dig här vid dörren, hejdå.’” Sjuksköterska nr. 8 

Närhet till dietist bidrog till att sjuksköterskorna släppte på ansvaret gällande egenvårdsråd 

om kost inför hemgång och överlät det till dietisten.  

Sjuksköterskors kunskap gällande egenvårdsråd om kost 

Kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskorna uppgav att de delvis hade kunskaper för att ge kostråd till patienter med 

kolorektal cancersjukdom och en osäkerhet inför att ge kostråd framkom. Sjuksköterskorna 
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hade via grundutbildningen utbildats i nutrition, men uppgav att det inte räckte till för att ge 

bra kostråd specifikt kopplat till patienter med kolorektal cancersjukdom. Kunskapen för 

kostråd till den aktuella patientgruppen baserades på nutritionsavsnittet i grundutbildningen 

samt via internutbildningar inom verksamheten, ofta i form av kortare föreläsningar på 

avdelningsmöten eller under utbildningsdagar. Avdelningens dietister lyftes fram som den 

yrkesgrupp som främst höll i dessa föreläsningar. 

Sjuksköterskor sökte information och kunskap om egenvårdsråd om kost via olika forum. 

Den skriftliga informationen om kost på avdelningen betonades främst vara kopplad till 

patienter som fått stomi. I intervjuerna framkom att PM om nutrition fanns på avdelningen 

men vederbörande själv inte hade läst dokumentet. Sjuksköterskorna använde sig av internet 

för att söka information och nämnde hemsidor som 1177 vårdguiden och Vårdhandboken. 

Andra professioner på avdelningen såsom dietist, stomisjuksköterskor och läkare kunde vara 

ett stöd för sjuksköterskorna när kunskaperna inte räckte till. Dels för att diskutera enskilda 

patienters behov samt dels för att bidra med allmän kunskap. En del av sjuksköterskorna 

fördjupade kunskapen genom att läsa kurslitteratur för kirurgisk omvårdnad, medan andra 

själv inte inhämtade någon ytterligare kunskap i ämnet. Anledningen till detta relaterades till 

avsaknad av tid för kunskapsutveckling under arbetstid. Sjuksköterskor tycker att det ofta 

finns tid för kostråd men att det vid tidsbrist prioriteras bort till förmån för andra åtgärder. 

Mer resurser och tid för att kunna ta till sig mer kunskap i ämnet lades fram:  

”Det kanske inte alltid är det som blir prioriterat under en dag... jag kan tycka att jag inte 

har tid för det, mycket annat man ska göras, utan det blir snarare att i slutet av sitt pass.... 

den biten, det faller lite.” Sjuksköterska nr. 5 

Att sjuksköterskans privata erfarenhet och intresse för kostråd kan spela in framkom under 

intervjuerna. En sjuksköterska hade exempelvis haft egen kontakt med dietist och kunde 

använda sig av erfarenhet och kunskap som hon tillägnat sig i samband med sin egen 

vårdkontakt vid utformandet av egenvårdsråd om kost till patienterna. Vidare uppgav en 

sjuksköterska att hon var ointresserad av kost som ämne och därför inte hade så stor kunskap 

i ämnet. 

Ett nära samarbete mellan sjuksköterskor och dietist främjade inkoppling av dietist vid 

svårigheter för sjuksköterskorna att besvara patienters kostfrågor. Avdelningens dietist 

beskrevs som lättillgänglig och stöttade sjuksköterskorna gällande patienternas 

nutritionsbehov när deras tid inte räckte till, ett förtroende för dietisternas kunskap 
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uttrycktes. Ansvarsfördelningen togs upp av sjuksköterskorna i den aspekten att även om 

avdelningsdietister finns att tillgå så ligger ansvaret fortsatt på sjuksköterskan att ge 

egenvårdsråd om kost till patienterna vid hemgång. Detta åskådliggörs av en sjuksköterska:   

”Det är ju jätteviktigt, det är ju alltid bra med specialiteter men jag får ju inte glömma min 

del i det hela och undersköterskan får inte glömma sin del, även fast vi har en dietist som vi 

kan fråga…” Sjuksköterska nr. 8 

Behov av ytterligare kunskap 

Behovet av mer och fördjupad kunskap återkom bland de intervjuade sjuksköterskorna. De 

tyckte inte att de själva besitter den kunskap som behövs för att ge egenvårdsråd om kost till 

patienter med kolorektal cancersjukdom och en svårighet i att få en överblick över 

patienternas födointag yttrade sig. Ett behov av mer utbildning i ämnet och en önskan om att 

kunna ge mer individanpassade kostråd till patienterna uttrycktes. Sjuksköterska uppgav att 

hon aldrig tog upp ämnet kost och nutrition med patienterna och medgav att hon saknade 

kunskap i ämnet. Det framkom också att kost och nutrition inte berörs under inskolning på 

vårdavdelningen. Ökad kunskap för vad som är viktigt att tänka på kopplat till olika 

operationstyper, behandlingar och övrig sjukdomsbild framkom. Mer utbildning med mål att 

uppnå enhetliga kostråd önskades för att minska förvirring hos patienterna. En sjuksköterska 

beskriver detta på följande sätt:  

”Patienterna pratar med oss sjuksköterskor om att jag har hört att det där kan göra si och 

så med tarmen, min väninna som opererades på ett annat sjukhus kanske fick kostråden att 

man skulle äta flytkost en viss period till exempel. Vilket kanske blir förvirrande för 

patienterna. Så jag tror att jag skulle vilja ha lite mer att gå på dels så att informationen 

som man ger faktiskt är lite mer enhetlig, så att alla säger lite samma sak.” Sjuksköterska 

nr. 3 

DISKUSSION 

En vanligt förekommande fråga från patienter med kolorektal cancersjukdom var om något i 

kosten bör uteslutas relaterat till diagnos. Få efterfrågade vad som var nyttigt att äta. 

Patienterna rekommenderades att återgå till normal kosthållning och uppmanades att 

anpassa intaget efter tarmfunktion. Sjuksköterskornas rekommendationer baserades ofta på 

vilka frågor patienterna själva ställde. Gällande sjuksköterskors kunskap om egenvårdsråd 

om kost beskriver sjuksköterskorna ett behov av ökad kunskap och utbildning i ämnet. 
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Resultatdiskussion 

 

Efterfrågade kostråd från patienter med kolorektal cancersjukdom  

Sjuksköterskor i den här studien beskrev att patienter ofta efterfrågar om det är något 

livsmedel som bör undvikas medan frågan om vad som är hälsosam kost sällan ställs. Detta 

kan möjligen härledas till att tidigare forskningsresultat påvisat samband mellan enstaka 

livsmedels negativa påverkan för utveckling av kolorektal cancer. Betydelsen för kosten i 

stort och dess positiva inverkan för att förebygga sjukdom har inte givits lika stor 

uppmärksamhet, vilket i sin tur kanske kan påverka vilket fokus patienterna har i deras 

frågeställningar. Att drabbas av kolorektal cancersjukdom försätter patienten i en situation 

som kan vara utmanande för att bibehålla en förmåga till egenvård (Blödt et al., 2018). 

Orem (1995) betonar att en sådan situation kan skapa ett behov av egenvård och kan leda till 

att en egenvårdsbrist uppstår. Det är därför väsentligt att sjuksköterskor har kunskap om 

betydelsen av en hälsosam kosthållning för att främja tillfrisknande och behandlingsresultat 

samt för att stödja patienten i att hantera en uppkommen egenvårdsbrist (SSF, 2017; Orem, 

1995). Otillräcklig kunskap och begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut är enligt 

Orem (1995) två orsaker till att en egenvårdsbrist uppstår. En orsak till detta kan tänkas bero 

på att människor har lättare för att utesluta enstaka livsmedel i relation till att genomföra en 

större kostomläggning. I detta avseende kan anhöriga ses som en resurs och ingå som en 

hjälpmetod i sjuksköterskans förmedlande av kostråd. Att informera och utbilda patienter 

och anhöriga om kostens betydelse och samband vid kolorektal cancerutveckling och 

behandling är en viktig omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning, för 

att stödja patienters förmåga till egenvård. Vikten av detta betonas även i Socialstyrelsens 

rekommenderade åtgärdsförslag för ohälsosamma levnadsvanor samt i 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård som framställer 

vikten av att tillgodose både patienters och anhörigas behov av information och kunskap 

(Socialstyrelsen, 2017; NFSK, 2014).  

Oro hos patienter efter informationssökning via internet uttrycks av sjuksköterskor i aktuell 

studie. Samtidigt som tillgängligheten på information via internet bidrar till att patienter ofta 

är upplyst om sitt sjukdomstillstånd, så visar tidigare forskning att patienter saknar 

information och kunskap om hälsosam kosthållning kopplat till kolorektal cancersjukdom 

(Diaz et al., 2002; Hardcastle et al., 2018; Brown et al., 2016). Att patienter har ett behov av 

hjälp och stöd i att sålla och bedöma information stärker vikten av sjukvårdens ansvar, att 

guida och rusta patienter med kostråd, i syfte att förhindra sjukdomsutveckling. Genom 
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information och tydlig rådgivning kan sjuksköterskor bemöta patienters oro och stärka deras 

förmåga till en fungerande egenvård. Genom omvårdnadsåtgärder som är utformade för att 

stötta och utveckla patienters egenvårdsförmåga samt genom att använda kost som en 

kompletterande behandlingsmetod kan dessutom samhällsvinster uppnås. Organisatoriska 

och ekonomiska förtjänster kan åstadkommas relaterat till förebyggandet av insjuknande 

eller återfall (Socialstyrelsen, 2017).  

Givna kostråd till patienter med kolorektal cancersjukdom  

En rädsla för sockerprodukters inverkan för kolorektal cancerutveckling och tillväxt hos 

patienter uttrycktes av sjuksköterskor i föreliggande studie. Redan på 1920-talet 

presenterade Warbrug, Wind och Negelein (1927) cancertumörers benägenhet att gå i 

regress genom bristande energitillförsel. De redogjorde att tumörceller har en högre 

förbränning av socker i jämförelse med friska celler. Trots det tyder resultatet på att 

sjuksköterskor har föga kunskap om aspekten gällande sockerprodukters påverkan vid 

cancersjukdom. Orem (1995) menar att sjuksköterskor och omvårdanden inte enbart skall ge 

psykologiskt stöd utan också fysiskt skapa förutsättningar för en stödjande miljö som 

främjar personlig utveckling. Utifrån detta bör kostutbudet under vårdtiden anpassas efter 

individuella behov samt så att det överensstämmer med en hälsosam kosthållning som bidrar 

till optimala förutsättningar för tillfrisknande. På så vis kan sjuksköterskor bemöta patienters 

oro och leverera tips och idéer på hur en hälsosam kost relaterat till nuvarande 

sjukdomstillstånd kan se ut och tillämpas, vilket i sin tur kan förmedla ett tydligare budskap 

och vara stödjande inför kommande egenvård i hemmet. Baserat på vår kliniska erfarenhet 

serveras idag en kost fattig på livsmedel från växtriket, vilka är exempel på skyddande 

livsmedel vid kolorektal cancersjukdom, samtidigt som mellanmål med kortsiktiga kalorier 

och hög sockerhalt serveras. Ett stort fokus ligger på att uppfylla patienternas energibehov, 

vilket är betydelsefullt inte minst efter en operation. Det handlar om att väga för- och 

nackdelar mot varandra. Idag tenderar sjukvården att ge kalorier utan att ta hänsyn till dess 

näringsinnehåll trots att flera nypublicerade studier betonar vikten av kostens innehåll för att 

bidra till tumörregress och förbättrade behandlingsresultat (Klement, 2017; Chung & Park, 

2017; O´Flanagen et al., 2017; Schoenberg, 2016; Schwingshack et al., 2017). En annan 

aspekt på problemet kan vara att många livsmedel som rekommenderas ur kolorektal 

cancerbehandlingssynpunkt kan påverka tarmfunktionen, vilket också är ett uttalat 

orosmoment för patienter som genomgått en kirurgisk åtgärd. Det är en balansgång att 

tillgodose kaloribehov och en kost som motsvarar ett kompletterande behandlingsalternativ 
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för patienten. För att göra detta genomförbart krävs att individuella egenvårdsbedömningar 

utförs inför utskrivning (Socialstyrelsen, 2013).  

En stor variation gällande sjuksköterskors uppfattning av antalet ställda kostfrågor från 

patienterna lades fram i resultatet. Detta kan tänkas härledas till sjuksköterskors lyhördhet 

inför frågan. En variation i personligt intresse och tid för att ge kostråd framkom hos 

sjuksköterskorna som intervjuades. Detta kan tyda på skillnader i sjuksköterskors 

prioriteringar av frågan. En möjlig prioritering kan handla om rangordningen mellan 

medicinska behov och omvårdnadsåtgärder (Murphys & Girot, 2013). En ytterligare aspekt 

som identifierats i föreliggande studie är att tidsaspekten kan vara en orsak till att en 

omvårdnadshandling inte utförs, en annan orsak kan vara att det inte prioriteras som en 

viktig del i omvårdnaden. I en studie av Lithner med medarbetare (2015) framkom att 

patienter har ett stort behov av att få information inför hemgång för att kunna fortsätta 

återhämtning i hemmet. Om inte patienter själva frågar efter information så framförs ingen 

information om egenvård inför hemgång. För att ställa det i relation till ett medicinskt behov 

så skulle exempelvis endast ett fåtal av patienterna efterfråga blodförtunnande läkemedel för 

att motverka blodproppar efter genomförd operation, eftersom det inte är en allmän kunskap. 

Likväl kan det antas att patienter som inte har kunskap om kostens betydelse för 

återhämtning vid kolorektal cancersjukdom och kirurgi inte heller efterfrågar det. Ansvaret 

för lärande och kunskapsutveckling bör således ligga på sjuksköterskor för att fylla 

kunskapsluckor hos patienterna, så att de i sin tur självständigt kan bemöta sitt 

egenvårdsbehov. Informatik är en av sjuksköterskans kärnkompetenser samt en del i 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård 

(Leksell & Lepp, 2013; NFSK, 2014). Genom att uppmärksamma patienters och anhörigas 

behov av undervisning och rådgivning samt skapa rutiner kan sjuksköterskor tillgodose 

patienters egenvårdskrav. Att sjuksköterskor är lämpliga att ge egenvårdsråd betonas i 

Wrights et al., (2017) studie där det framkommer att patienter föredrar att sjuksköterskor ger 

dessa råd. Anderson, Steel och Coyles (2013) forskning vittnar om att patienter med 

kolorektal cancersjukdom har behov av kostrådgivning, främst i direkt anslutning till det 

postoperativa skedet. Trots detta erhåller få patienter egenvårdsråd om kost inför hemgång. 

Sjuksköterskor bör därav ta ett ansvar för att ge egenvårdsråd som en del av 

omvårdnadsarbetet till kirurgiska patienter med kolorektal cancersjukdom. I enlighet med 

ICNs etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2007) har sjuksköterskor ett personligt ansvar för 

att förlöpande upprätthålla sin yrkeskompetens. Ett annat perspektiv till varför 

kostrådgivning prioriteras ner kan ligga i den aspekt som framkom i föreliggande studie 
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angående avsaknad av rutin och introduktion av omvårdnadsåtgärden under inskolning av 

nya kollegor. Påföljden av detta kan leda till att egenvårdsbehov vidare inte 

uppmärksammas i omvårdnadsarbetet. Detta kan, utifrån ett samhällsperspektiv, leda till att 

befolkningen inte får tillgång till och erbjuds den tillgängliga evidensbaserade vård som 

finns. Vårt resultat antyder dessutom att de tillgängliga riktlinjerna i ämnet inte är kända 

eller efterföljs av sjuksköterskor. I en studie av Muntlin-Athlin, Juhlin och Jangland (2017), 

där man undersökt riktlinjer för patienter med akut buksmärta, framförs en skillnad i tillgång 

och följsamhet till riktlinjer på kirurgisk vårdavdelning mellan olika sjukhus. Detta skapar 

en problematik, patienter har rätt till att få vård förenligt med framtagna riktlinjer. Ur ett 

etiskt perspektiv är det inte rätt att underlåta patienten en god omvårdnad genom att avstå 

från att delge betydelsefull information, detta framkom även av Jangland och Gunningberg 

(2017) där patienter skattat givna egenvårdsråd som bristfälliga. För att lyfta denna fråga 

behövs ett tydligt ledarskap som belyser vikten av omvårdnadens betydelse, en uppgift som 

lämpar sig väl för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård.  

Vårt resultat visar att de kostråd som tilldelas patienter ofta är vaga och svävande. Rådet att 

återgå till normal kosthållning efter operation och utskrivning ter sig vara vanligt 

förekommande. Resultatet tyder dock på att detta görs utan att utreda vad normal 

kosthållning innebär för den aktuella individen. Skillnader i kosthållning mellan individer 

och inte minst mellan olika kulturella traditioner kan förekomma. Att kort ge rådet att återgå 

till normal kosthållning anses därför vara för generell i sin karaktär. En uppmaning från 

sjuksköterskor till patienter att prova sig fram med olika livsmedel för att se hur 

tarmfunktionen påverkas framkom i studien. I Davidsons (2016) studie framförs att en stor 

del av patienter som erhållit en stomi, på grund av kolorektal cancersjukdom, på eget bevåg 

gör förändringar i sin kosthållning med syfte att förbättra sin tarmfunktion. Den främsta 

åtgärden var att de begränsade eller helt uteslöt frukt och grönsaker. Detta trots att frukt och 

grönsaker rekommenderas ur hälsosynpunkt för patienter som återhämtar sig efter en 

kolorektal cancersjukdom (Ardens et al…, 2017). Vårt resultat, liksom tidigare forskning i 

ämnet, visar att motstridiga kostråd från sjukvården förvirrar patienterna. Detta tillsammans 

med att generella kostråd som inte anpassas direkt till sjukdomsbild ges kan leda till att 

patienter inte uppfattar kostens betydelse för deras tillfrisknande. En ytterligare farhåga med 

kostråd som inte anpassas efter individ kan vara att råden inte återspeglar patienternas 

verklighet vid hemgång och att de därav själv genomför förändringar som inte är förenligt 

med det främsta hälsosamma alternativet (Davidson, 2016).   
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Den aktuella studiens resultat antyder dessutom att sjuksköterskor har tilltro för att dietister 

och läkare ansvarar för att ta upp ämnet. Ansvarsfördelningen mellan dietist och 

sjuksköterska kopplat till kostfrågor för patienter finns beskriven i styrdokument på ett av de 

inkluderade sjukhusen i examensarbetet. Sjuksköterskan ansvarar för att bedöma status 

gällande nutrition och sätta in omvårdnadsåtgärder om behov identifieras. Om dessa inte är 

tillräckliga ska dietist kopplas in (Region Uppsala, 2018). Sjuksköterskor i den här studien 

uppger att de förlitar sig på att information gällande kost ges av andra professioner, främst 

dietisten på avdelningen. De kan dock inte uppge vilken information som dietisten delger 

patienterna, detta kan leda till att patienter går miste om värdefull information och inte 

förmedlas de verktyg de behöver för att kunna bedriva en god egenvård i hemmet efter 

utskrivning från vårdavdelning. Enligt Orem (1995) tillhör mat och dryck de grundläggande 

behoven som en människa måste tillgodose och omvårdnadens uppgift är att stödja detta när 

behov uppstår. Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskan vara 

aktiv i att utveckla en forskningsbaserad kompetens för att en evidensbaserad vård ska 

kunna utövas och bidra till patienters möjlighet till att återfå hälsa (SSF, 2017). Det handlar 

om att se och identifiera behov av kunskap eller verktyg hos patienterna så att en god 

egenvård efter utskrivning kan fortlöpa (Orem, 1995). Idag är vårdtiderna för patienter med 

kolorektal cancersjukdom kort, under förutsättning att patienten inte drabbas av någon 

komplikation, vilket bidrar till att denna vård initialt bedrivs på vårdavdelningen för att i stor 

utsträckning fortsätta i patienternas hem (Socialstyrelsen, 2018).  

Sjuksköterskors kunskap gällande egenvårdsråd om kost   

Variationer i vilka kostråd patienterna får skall inte påverkas av vilken kunskap som 

sjuksköterskan som arbetar under den aktuella sjukhusvistelsen har. I enlighet med Hälso- 

och sjukvårdslagen (2017) skall vården vara lika för alla. I resultatet i aktuell studie 

framkom en skillnad mellan vilken information som gavs till patienterna. Den givna 

informationen baserades främst efter vilka frågor patienterna själv ställde om kost. 

Kostrådgivning individanpassades sällan och gavs inte automatiskt inför patienternas 

hemgång. Genom att basera informationsgivandet på patienters frågor beläggs patienterna 

omedvetet ansvaret för vilken information de får, vilket de själva förmodligen inte besitter 

kunskap till. Begränsad kunskap och förmåga till att fatta gynnande beslut utgör en grund 

för uppkomsten till att en egenvårdsbrist uppstår (Orem, 1995). Både i resultatet och i 

tidigare forskning finns det beskrivet att patienter inte tillhandahåller information om 

kostens betydelse vid kolorektal cancersjukdom och många patienter får inte ta del av 

informationen att deras framtida liv och vidare behandlingsresultat kan gynnas genom en 
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kostomställning. I tidigare forskning beskriver patienterna att motstridiga upplysningar om 

kost från sjukvården ges (Hardcastle et al., 2018; Brown et al., 2016; Williams et al., 2015). 

En bidragande orsak till detta kan grunda sig i både låg medvetenhet och kunskap hos 

verksamma sjuksköterskor som tenderar att lägga över ansvaret på andra professioner. En 

ökad kunskap och enlighet i vilka kostråd som ges till patienter bör eftersträvas för att öka 

medvetenheten både hos patienter och sjuksköterskor. Detta är något som bör lyftas inte 

enbart på avdelningsnivå utan också större på kliniknivå samt övergripande över landstingen 

för att minska förvirring relaterat till motstridiga kostråd och öka tilliten för sjukvården. 

Ytterligare utbildning och en rutin för av vem, när och hur kostråd skall ges bör utformas för 

att säkerställa att alla patienter får tillgång till råden och att förutsättningar för en egenvård 

som stärker tillfrisknandet ges.  

Resultatet föreliggande studie tyder på att sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning känner 

en osäkerhet inför att ge kostråd. Detta tycks bero på en kunskapsbrist i ämnet som i sin tur 

dels hänvisas till avsaknad av tid för kunskapsutveckling på arbetstid och dels till att det ofta 

prioriterades bort i förmån för andra åtgärder. En kunskapsbrist hos sjuksköterskor i att ge 

egenvårdsråd styrks av Murphys och Girot (2013) som beskriver att orsaken till att 

sjuksköterskor inte ger kostråd beror på just avsaknad av kunskap. Murphys och Girots 

(2013) studie visar också att sjuksköterskor inte anser sig vara bäst lämpad för att ge dessa 

råd.  

Metoddiskussion 

Ett bekvämlighetsurval tillämpades i den mån som sjuksköterskor som fanns tillgängliga, 

under de dagar som datainsamlingen var planerad att utföras, tillfrågades om deltagande. För 

att kompensera denna svaghet togs ett strategiskt hänsynstagande i urvalet av tillfrågade 

sjuksköterskor beträffande deras ålder och yrkeserfarenhet. Resultatet av sjuksköterskornas 

demografiska egenskaper visar en styrka i ett brett spann av ålder och yrkeserfarenhet, vilket 

möjliggjort att ämnet blivit belyst utifrån olika erfarenheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Dorothea Orems teori om egenvård användes som stöd vid formulering av studiens syfte 

samt vid utformning av intervjuguiden. Teorin användes därefter i den avslutande 

diskussionen för att lyfta omvårdnadsperspektivet och ytterligare kunna belysa studiens 

syfte (Orem, 1995; Polit & Beck, 2017). Alla frågor i intervjuguiden gav ett material som 

besvarade syftet. Intervjuguidens precision medför att resultatet behandlar det som är avsett 

att beskrivas, vilket i sin tur stärker resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
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2012). En svaghet var att intervjuernas tidsomfattning varierade mellan nio till 26 minuter. 

Detta härleds till att studieförfattarna tidigare saknat erfarenhet för intervjusituationer. Två 

provintervjuer genomfördes samt transkriberades samma dag för att få en bild av 

intervjuernas kvalitet, vilket är en fördel för att uppmärksamma behov av ändringar 

(Danielsson, 2017). En diskussion om intervjuernas utfall lyftes med handledare och bidrog 

till att ytterligare fördjupning gällande följdfrågor kopplat till intervjufrågorna kunde ske. 

Transkribering utfördes därefter löpande för varje dag som intervjuerna ägde rum, vilket var 

värdefullt då reflektion möjliggjorde att intervjutekniken kunde förfinas. Informanterna 

rekryterades under deras arbetspass och de flesta av informanterna fick informationsbrevet 

några timmar innan intervjun ägde rum och fick på så sätt betänketid på ämnet. Några av 

sjuksköterskorna blev intervjuade när de hade ansvar för en grupp patienter, så kallat 

vårdlag, vilket kan ha påverkat dem att känna stress under intervjun för att återgå till sina 

arbetsuppgifter. Dock uppfattade studieförfattarna inte den känslan hos någon informant 

under intervjuerna. Enligt Danielsson (2017) är det av vikt att intervjuerna äger rum i en 

ostörd miljö. Båda studieförfattarna närvarade under alla intervjuer, vilket påverkar 

tillförlitligheten. Förfarande kan å ena sidan ses som en styrka eftersom det medför en 

enhetlighet i ställda följdfrågor till informanterna och å andra sidan ses som en svaghet då 

ökad enlighet också medför en lägre chans för uppkomst av eventuella variationer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

För att göra resultatet tillförlitligt har båda studieförfattarna läst hela textmaterialet var för 

sig för att skapa sig en känsla för materialet i sin helhet. Helhetsförståelsen diskuterades 

därefter med varandra och ett preliminärt svar på syftet besvarades utifrån materialet. Kod 

och kategorisättning har bitvis genomförts separat för att sedan löpande diskuterats och 

kopplats till dess ursprungliga text. Förfarandet har stärkt kategoriernas tillförlitlighet genom 

processen. För att stärka processen giltighet ytterligare hade handledare med fördel kunnat 

involverats i kod och kategorisättning, med avsikt att verifiera om benämningarnas 

trovärdighet. Citat från intervjuerna är presenterade i resultatet med syfte att ge insyn i 

informanternas svar, vilket ger läsaren bättre möjlighet att bedöma giltigheten i resultatet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Ett etiskt ställningstagande togs genom valet av att intervjua sjuksköterskor om vilka kostråd 

patienter efterfrågar och får. Genom att patienterna inte direkt besvarar frågan finns en risk 

för snedvridning av resultatet. Ett djupare material med fler aspekter antas föreligga vid 

intervju av första person. För att kunna skapa en bredare bild av vilken information 
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patienterna får utan att intervjua patienterna själva hade exempelvis dietister och läkare, som 

också är involverade i kostrådgivning, kunnat inkluderats i studien.  

Studieförfattarnas förförståelse och kliniska erfarenhet utgår från rollen som blivande 

specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård och arbete på kirurgisk akutvårdsavdelning. 

Patienter med kolorektal cancersjukdom inkommer till dessa avdelningar i det akuta skedet, 

vid symtom som kräver inneliggande sjukvård eller i det skede som cancersjukdomen 

uppdagas. Den kliniska erfarenheten har givit en förförståelse för de intervjuade 

sjuksköterskornas miljö vilket kan betraktas som en styrka, eftersom en närhet till 

informanterna är betydelsefullt när en förståelse för ett fenomen och ny kunskap ska 

förvärvas (Henricson & Billhult, 2012, Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vidare har 

den kliniska erfarenheten givit en bild av frånvaro av adekvata egenvårdsråd om kost att 

delge patienter med kolorektal cancersjukdom på vårdavdelning. En svaghet med 

förförståelsen är att det kan påverka datamaterialet i jämförelse med om en forskare inte är 

förtrogen med kontexten och därav enbart tolkar det som yttras av informanten (Danielsson, 

2017). Under intervjuerna och analysprocessen har studieförfattarna tonat ner förförståelsen, 

i syfte att minimera en påverkan på resultatets utveckling.   

Att intervjuerna utfördes på två olika sjukhus och att resultatet inte skilde sig nämnvärt åt 

mellan sjukhusen stärker resultatets överförbarhet. Avdelningarna på regions- och 

universitetssjukhusets kontext var likartade gällande patientgrupp, personalteam  samt 

ansvarsfördelning, vilket kan styrka en geografisk överförbarhet till liknande 

sjukhusavdelningar inom närbesläktad kontext. Resultatet styrks av tidigare forskning, trots 

att några studier är internationella (Hardcastle et al., 2018; Brown et al., 2016; Kotronoulas 

et al., 2017; Williams et al., 2015) Utifrån detta kan ett antagande om att det är ett 

förekommande problem i vården tas. De givna kostråden är ofta generella och kunskapsläget 

hos sjuksköterskor angående kostråd på kirurgisk vårdavdelning är begränsad. Med 

utgångspunkt från detta kan det antas att bristfälliga egenvårdsråd om kost även ges till 

andra patientgrupper. Examensarbetets resultat angående studiens andra syfte om 

sjuksköterskors kunskap kan därav tänkas spegla en generell kunskapslucka angående 

kostinnehållets inverkan på olika sjukdomstillstånd. 

Slutsats 

Vaga och generella egenvårdsråd om kost till patienter med kolorektal cancersjukdom har 

identifierats. Sjuksköterskor tenderar att lämna över ansvar om kostråd till andra 

professioner och rutinerna för hur egenvårdsråd om kost skall ges är oklara, vilket bidrar till 
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att en evidensbaserad kirurgisk omvårdnad inte uppnås. Ett angeläget behov finns således 

för rutinutveckling och förbättrad kunskap i ämnet hos sjuksköterskor, för att säkerställa att 

patienter får ta del av viktig information för tillfrisknande och att förutsättningar för en god 

egenvård skapas. 
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BILAGA 1.  Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

Kön:  

Ålder:  

Antal yrkesverksamma år:  

Utbildningsnivå:  

Är du nutritionsansvarig alternativt nutritionsutbildad? 

 

Intervjufrågor: 

Kan du ge exempel på vilka frågor patienter med kolorektal cancer ställer som är kopplade 

till kost?  

Kan du ge exempel på vilka kostråd du ger patienter med kolorektal cancer? 

Kan du ge exempel på hur du anpassar kostråden vid utskrivning efter individ och diagnos? 

Kan du ge exempel på hur du inhämtar kunskap om egenvårdsråd gällande kost för patienter 

med kolorektal cancersjukdom? 

Anser du dig ha resurser för att ge egenvårdsråd om kost till patienter med kolorektal 

cancersjukdom? 

Underlättande frågor: 

På vilket sätt? 

Varför/varför inte? 

Kan du utveckla lite mera? 
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BILAGA 2. Informationsbrev 

 

 

 

 

 

Information och förfrågan i deltagande i en intervjustudie om 

kostråd till patienter med kolorektal cancersjukdom 

 

Vi vill härmed fråga dig om du vill delta i en intervjustudie. I det här dokumentet får du 

information om studien.  

Vad är det för studie? 

Vi vill, utifrån ett sjuksköterskeperspektiv, beskriva vilka egenvårdsråd om kost patienter 

som behandlas för kolorektal cancersjukdom efterfrågar och får inför utskrivning från 

kirurgisk vårdavdelning. Ett annat syfte är att beskriva vilken kunskap sjuksköterskor har för 

att ge egenvårdsråd om kost.  

Hur går studien till? 

Intervjun beräknas att ta cirka 20 minuter och fem frågor kopplade till kost och patienter 

med kolorektal cancersjukdom kommer att ställas. Du får gärna tala fritt och utveckla dina 

svar under intervjun. Intervjun kommer att spelas in med diktafonfunktion på en 

mobiltelefon.  

Vad händer med mina uppgifter?   

Dina svar behandlas konfidentiellt och ingen personligvärdering av dina svar kommer göras. 

I studien kommer intervjuerna att kodas och avidentifierade citat av det du sagt kommer att 

användas. Din chef kommer inte att få ta del av det som sägs under intervjun. 
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Hur får jag information om resultatet av studien? 

Magisteruppsatsen kommer att finnas publicerad i DIVA, som är en webbplats  

där studier publiceras, efter studiens avslut samt delas ut till avdelningschef. Vår 

förhoppning är att studieresultatet kan belysa ämnet kring kostråd till patienter  

med kolorektal cancersjukdom. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

arbetet på avdelningen kräver att du behöver gå ifrån, vill vi gärna fortsätta intervjun senare. 

Väljer du att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.  

Välkommen att kontakta oss vid frågor och tack på förhand att du vill delta i studien.  

Ansvariga för studien  

Författare 

Mikaela Viksell 

specialistsjuksköterskestudent 

inom kirurgisk vård 

Mikaela.viksell.7407@student.uu.se 

 

Anna Lindqvist  

specialistsjuksköterskestudent 

inom kirurgisk vård 

 

 

Handledare 

Eva Jangland 

Universitetslektor 

Docent 

Institutionen för 

kirurgiska vetenskaper 

Uppsala universitet 

eva.jangland@surgsci.uu.se 

Anna.lindqvist.3760@studen
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BILAGA 3. Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien.  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet. 

☐ Jag samtycker till att intervjun kommer att spelas in. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


