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SAMMANFATTNING 

 

Cancer i esofagus är en av de 15 vanligaste cancerformerna. I Europa insjuknar varje år  

200,000 människor i esofagus och ventrikelcancer. Risken för att få cancer i esofagus ökar 

med vårt sätt att leva inte minst med bruket av alkohol och tobak. Nutritionen är livsviktig för 

att en människa ska överleva. Alla har olika förhållanden och värderingar gällande maten. 

Under livets gång kan nutritionen förändras av olika orsaker och en av dessa orsaker kan vara 

cancer. Av alla cancerpatienter är det mellan 40-80 procent som lider av malnutrition vilket i 

sin tur kan leda till försämrat behandlingsresultat, nedsatt livskvalité och en för tidig död.  

 

Syftet med studien var att belysa nutrition och nutritionsstatus hos patienter med 

esofaguscancer. 

 

Denna forskningsöversikt är baserad på 19 stycken vetenskapliga artiklar som beskriver 

omvårdnadsforskning inom det valda ämnesområdet internationellt. Urvalskriterierna var 

vetenskapliga artiklar med engelsk text mellan åren 2001 till 2011. Alla artiklarna hade en 

sammanfattning i form av ett abstract. 

 

Resultatet visade att patienter med cancer i esofagus hade stora svårigheter att få i sig mat och 

att upplevelsen av matintaget var både fysiskt och psykiskt påfrestande. Nutritionsstatus hos 

patienter med cancer i esofagus var redan vid diagnosen i de flesta fall nedsatt. 

 

Hos patienter med diagnosen esofaguscancer fanns en gemensam problematik när det gällde 

nutrition med svårigheter att äta. Som en följd av detta påverkades nutritionsstatus hos dessa 

patienter negativt, vilket gav ett sämre utgångsläge för olika behandlingsformer. Patienter 

med cancer i esofagus upplever sin situation som ett socialt handikapp pga. inskränkning i 

intaget av mat. Det behövs mer vetenskaplig forskning inte minst med inriktning omvårdnad 

för denna patientgrupp.  
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INLEDNING 

Sokrates 470 f.kr. - 399 f.kr. skall ha uttalat följande ”Andra lever för att äta, jag äter för att 

leva” (Pricken över Livet, 2011). Detta citat tydliggör att mat är en nödvändighet för liv men 

också att mat kan vara förknippat med lust eller obehag. Alla människor har olika förhållande 

och värderingar ifråga om mat.  

 

Det kan under livets gång uppstå fysiska eller psykiska hinder till ett fullvärdigt energiintag 

av mat. Ett exempel på fysiskt hinder är cancer i mag-tarmkanalen. Alla människor har 

kunskap om att intag av mat är livsnödvändigt för att kunna överleva. Men mat är även 

förknippat med flertalet andra delar av livet som t.ex. det sociala. Människors möten med 

varandra idag är många gånger förenat med att inta mat och dryck tillsammans, vilket är 

betydande för människors livskvalité. När problem uppstår med att inte kunna äta normalt så 

påverkas livet många gånger radikalt både för den som är sjuk och för de närstående.  

 

I sin dagliga yrkesutövning möter författarna till detta examensarbete patientgruppen som fått 

diagnosen esofaguscancer från två skilda perspektiv. Den ena författaren möter den 

nyopererade patienten med esofaguscancer medan den andra författaren möter patientgruppen 

i livets slutskede. Detta var också utgångspunkten för arbetet, att ta reda på hur denna 

patientgrupps sjukdomsbild ser ut, samt hur nutrition och nutritionsstatus egentligen påverkas 

av cancersjukdomen. Ljung, Martin och Lagergren (2011) menar att cancer i esofagus är en 

av de cancerdiagnoser som tillhör de 15 vanligast förekommande i Europa idag och att 

diagnosen vanligtvis är förenad med dålig framtidsprognos. 

BAKGRUND  

Nutrition  

Ordet näring har sitt ursprung ur latinets nutri`tio och nutri´re. Ordets språkliga betydelse är 

att förse med mat eller amma (Ernby, 2008). I Socialstyrelsen (2011) framgår hur maten 

påverkar både hälsa och livsglädje under hela livet och att det är kroppens bränsle. Enteral 

näringstillförsel dvs. näringstillförsel via mag-tarmkanalen är att föredra framför Parenteral 

Näring (PN) dvs. näringstillförsel direkt i blodbanan. Detta beror på enligt Bower och Martin 

(2009) att det vid PN finns en ökad risk för infektioner och en förlängd sjukhusvistelse. Det 

finns en definitionsskillnad mellan PN och Total Parenteral Nutrition (TPN). Skillnaden är att 

TPN ersätter patientens energibehov helt via blodbanan medan PN endast till viss del ersätter 

energibehovet (Vårdhandboken, 2011). Bower och Martin (2009) förklarar att dietistens 

kompetens är viktig för att hitta rätt näringstillskott och då bl.a. näringsdrycker med proteiner. 

I Vårdhandboken (2010) anses att läkare, sjuksköterska och dietist alltid ska samråda kring en 

patient med påvisad nutritionsproblematik.  

Nutrition hos cancerpatienter 

Hos cancerpatienter finns en vanlig problematik när det gäller intag av mat i olika former. 

Denna problematik är till viss del kopplad till den terapeutiska behandling cancerpatienterna 

erhåller som t.ex. cytostatika. De problem som ofta uppstår är illamående, kräkning och 

diarréer. Andra problem som kan uppstå kopplat till terapeutiska behandlingar och förhindrar 

ett tillfredställande intag av mat är sväljningssvårigheter, irritation i magslemhinnan och till 

följd av allt detta en känsla av håglöshet (Gupta, Vashi, Lammersfeld & Braun, 2011). Sjuttio 

till åttio procent av de cancerpatienter som genomgår cytostatika och strålning riskerar att må 

illa och kräkas samt uppleva smakförändringar. Därför är det av mycket stor vikt att det finns 
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en planerad behandlingsstrategi mot illamående och kräkning vid cytostatika. Vid behandling 

med cytostatika och strålning har cancerpatienter svårigheter med smärta, torr munslemhinna, 

förstoppning, sväljningssvårigheter och problem med att de blir mätta väldigt fort. Till en 

början beror detta vanligtvis på den behandling som ges. Det är svårt att upprätthålla ett 

acceptabelt näringsintag under behandling av en cancersjukdom. Efter en tid leder detta till 

orkeslöshet som är det vanligaste symtomet av ett bristfälligt näringsintag. Därför 

rekommenderas intag av mindre portioner näring med ett tätt intervall samt en 

konsistensanpassning av näringen som t.ex. flytande kost (Smith & Toonen, 2007). 

Nutritionsstatus 

Begreppet nutritionsstatus innebär följande: 

 

"Rådande balans mellan energi, protein och andra näringsämnen som kan orsaka mätbara, 

ogynnsamma effekter på vävnads-/kroppsform (form, storlek och sammansättning), funktion 

och kliniskt resultat" (Dietisternas Riksförbund, 2010, s. 11). 

 

I Socialstyrelsen (2011) uppges att vikt och längd är grunden för att bedöma ett 

nutritionsstatus. Patienternas nutritionsstatus bör också innehålla en historik kring vilka 

matvanor patienterna har, eventuella ätsvårigheter och viktförändringar (Kight, 2008). 

Nutritionsstatus bedöms utifrån följande iakttagelser/symtom 

Bedömning av nutritionsstatus grundar sig på förändringar av patientens vikt, den nuvarande 

vikten, ett uträknat Body Mass Index (BMI) samt eventuella svårigheter att äta (Stockholms 

Läns Landsting, 2005). För att få ett korrekt BMI krävs att både viktmätning utförs innan 

intag av frukostmålet och att urinblåsan är tömd. Patienten ska bära lätta kläder. I 

bedömningen av viktmätning ska hänsyn tas om patienten har ascites, ödem och att efter ett 

kirurgiskt ingrepp kan vikten vara falskt hög. Längden ska tas stående och om detta inte är 

möjligt finns andra mätmetoder. (Stockholms Läns Landsting, 2005). 40 procent av alla 

patienter som genomgår ett större kirurgiskt ingrepp, t.ex. i buken, har en viktökning som 

ligger mellan tre till sex kilo. Detta beror bl.a. på den stora mängd vätska som administreras in 

i blodbanan och den stressreaktion som kroppen utsätts för genom det kirurgiska ingreppet 

(Cagini et al., 2011).  

 

I Stockholms Läns Landsting (2005) uppges att ätsvårigheter kan vara bland annat: 

 Illamående 

 Kräkning 

 Sväljningssvårigheter   

 Svårigheter att tugga 

 Svårigheter att föra maten till munnen 

 Tandstatus 

 

Bedömning av patienternas nutritionsstatus ingår i en process kallad nutritionsprocessen. De 

svenska riktlinjerna för nutritionsprocessen och den amerikanska dietistföreningens mål, när 

det gäller nutritionsprocessen, är i stort sätt lika när jämförelser görs mellan Vårdhandboken 

(2010) och Kight (2008). Det gäller nutritionsbedömning, nutritionsdiagnos, 

nutritionsåtgärder och att föra nutritionsjournal. Dessutom ska en utvärdering även 

genomföras. Skillnaden är att sjuksköterskans omvårdnadsansvar är en viktig del av hela 

nutritionsprocessen i de svenska riktlinjerna (Kight, 2008).  
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Nutritionsstatus hos patienter med cancer  

Mellan 40 och 80 procent av alla cancerpatienter lider av malnutrition. Malnutrition bland 

cancerpatienter är vanligare bland vissa cancergrupper. Detta beror på var cancern finns 

lokaliserad i kroppen men även på cancerns svårighetsgrad. Vilken form av 

nutritionsbehandling som används påverkar risken för malnutrition bland cancerpatienter. 

Cancern är inte alltid den primära dödsorsaken hos cancerpatienter då nära 20 procent avlider 

pga. malnutrition. Nutritionsstatus hos patienter med en cancerdiagnos går att bedöma på en 

mängd olika sätt och vissa är bättre än andra, men samtliga har brister på ett eller annat sätt. 

Detta beror bl.a. på de olika förutsättningar som finns på individnivå för lokalisering av 

cancern, behandlingsmetoder, respons på behandling och svårighetsgrad av cancersjukdomen. 

Allmänt så förändras nutritionsstatus hos patienter med en cancerdiagnos pga. den negativa 

påverkan cancersjukdomen ger och behandlingen som följer en sådan diagnos (Gupta et al., 

2011).  

Mätmetoder  

Det finns en mängd olika mätmetoder för att bedöma nutritionsstatus. Mätmetoder kan utgå 

från patientens kroppsmått s.k. antroprometiska mått. Exempel på antroprometiska mått är 

vikt, viktförändringar, armmuskelns omkrets och triceps dvs. överarmsmuskeln storlek. 

Patientens upplevelse av sin situation är en viktig och betydande del av att få fram ett 

komplett nutritionsstatus. Därför har ett stort antal metoder för att mäta detta tagits fram 

(Gupta et al., 2011). Subjective Global Assessment (SGA) är den mätmetod som används 

mest idag för att nutritionsbedöma patienter och metoden är välstuderad. SGA har 

begränsningar när det gäller plötsliga förändringar i nutritionsstatus, men ger en översiktlig 

bild över förekomsten av malnutrition (Bower & Martin, 2009). SGA är bl.a. en indikator för 

att uppskatta behovet av vårddagar på sjukhus Gupta et al., 2011). SGA förklaras som en 

metod där bl.a. viktförlust, kostintag, symtom från mag-tarmkanalen, mängden kroppsfett, 

muskelmassa och tecken på svullnader i kroppen (Isering, Bauer, Banks & Gaskill, 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är Mini Nutritional Assessment (MNA) en mätmetod som 

rekommenderas av europeiska nutritionsexperter. Metoden MNA undersöker enligt Ji, Meng 

och Dong (2012) om det föreligger viktförlust de senaste tre månaderna, hur rörlig patienten 

är, psykiska stressfaktorer eller akut sjukdom samt om neurologiska symtom finns. Denna 

metod används till att bedöma de äldsta patienterna. I Nestlé (2006) beskrivs vilka specifika 

delar som ingår i en bedömning utifrån MNA. 

 

Malnutrition Screening Tool (MST) som är en lättfattlig och enkel mätmetod som 

rekommenderas av Amerikanska nutritionsexperter (Gupta et al., 2011). MST förklaras som 

en metod som består av två delar, ofrivillig viktförlust och nedsatt kostintag. Nedsatt kostintag 

relateras till om aptiten minskat (Isering et al., 2009). 

 

BMI som mätmetod finns det många tveksamheter kring, speciellt om BMI är den enda 

mätmetoden (Gupta et al., 2011). I Nationalencyklopedin (2012) finns en förklaring att BMI 

är en mätmetod som beräknar om en person är över, under eller normalviktig. För att räkna ut 

BMI krävs längd och vikt. 

 

Blodprovsanalyser är ett komplement till andra fynd och kan ge en fingervisning om hur 

välmående en patient är. Exempel på blodprovsanalyser är S-alb. (Bower & Martin, 2009; 

Vårdhandboken, 2010). I Vårdhandboken (2010) uppges också CRP (C-reaktivt protein) som 

ett viktigt blodprov för att kunna skatta katabolism dvs. kroppsnedbrytande reaktioner. 
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Esofagus anatomi 

Esofagus har en varierande längd mellan 23-30 cm hos en vuxen individ. Esofagus börjar 

ungefär 15 cm efter tandraden mellan cricopharyngeus och kardia. Esofagus består av fyra 

lager: slemhinna, mukosa dvs. ett tunt vävnadsskikt, submukosa dvs. ett bindvävslager under 

en slemhinna följt av två muskellager kallat muscularis propria. Dessa två muskellager är 

formade i både cirklar och i längsgående former. Slemhinnan består av flera skikt av 

skivepitel dvs. platta epitelceller. Längre ned i esofagus i gränsen till övergången till 

magsäcken finns både skiv- och cylinderepitel (Karolinska Universitetssjukhuset, 2009). 

Esofaguscancer  

Esofaguscancer är en elakartad tumör i någon del av matstrupens slemhinna. Esofaguscancer 

är indelad i tre olika kliniska delar: Barrett’s cancer, kardiacancer och skivepitelcancer  

(Walther, 2005).  

 

Barrett’s cancer är en form av adenocarcinom där ett förstadium, Barrett´s esofagus, utvecklas 

till cancerformen adenocarcinom. Orsaken till varför detta sker är ännu inte helt kartlagd i 

medicinsk forskning (Kim, Weissfeld, Reynolds & Kuller, 1997).  

 

Skivepitelcancer förekommer i esofagus slemhinna fram till övergången till kardia. 

Kardiacancer är en cancer i beläget en till fem cm. från övergången till magsäcken 

(Karolinska Universitetssjukhuset, 2009). 

Förekomst och könsfördelning  

I Europa insjuknar varje år 200,000 människor i esofaguscancer och ventrikelcancer. 

Statistiken pekar på att esofaguscancer är betydlig vanligare bland män både när det gäller 

skivepitelcancer och adenocarcinom. Den svenska statistiken mellan 1970 till 2008 var 6156 

konstaterade fall av skivepitelcancer i Sverige. Könsfördelningen var 70,1 procent män och 

29,9 procent kvinnor. När det gäller adenocarcinom var det 2684 konstaterade fall under 

perioden, 83,4 procent män och 16,6 procent kvinnor (Ljung et al., 2011). Sundlöf, Weimin, 

Dickman och Lagergren (2002) fann att det är betydligt vanligare att män än kvinnor får 

diagnosen esofaguscancer. 

 

Det finns en ökning av adenocarcinom i Europa. Ökningen började på 1970-talet och finns 

framförallt bland vita män. Denna trend påverkar till synes alla åldersgrupper. Det finns en 

skillnad mellan adenocarcinom och skivepitelcancer där gruppen med skivepitelcancer inte 

ökar utan ligger på en konstant nivå. Det finns en etnisk skillnad mellan den vita och svarta 

befolkningen i Amerika, där den vita befolkningen har en större risk att utveckla 

adenocarcinom (Botterweck, Schouten, Volovics & Dorant, 2000).  

Riskfaktorer  

Orsaken till esofaguscancer är inte helt klarlagd men det finns ett antal riskfaktorer. De 

riskfaktorer som idag är kända är framförallt alkohol och rökning. Övervikt och GERD är 

andra kända riskfaktorer (Chaplen & Malburg, 2007; Karolinska Universitetssjukhuset, 2009; 

Ljung et al., 2011). I Karolinska Universitetssjukhuset (2009) uppges också lågt intag av frukt 

och grönsaker som en ytterligare riskfaktor.  

 

GERD är en gastroesofageal refluxsjukdom som innebär dyspepsi dvs. halsbränna, sura 

uppstötningar, och som innebär att magsäckens innehåll backar bakåt mot munhålan. Detta är 
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ett kroniskt tillstånd. Det går att koppla kronisk refluxsjukdom till barretscancer där magsyran 

gradvis förändrar delar av esofagusslemhinnans struktur (Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering [SBU], 2007). 

 

När det gäller skivepitelcancer är riskfaktorerna alkohol och rökning samt lågt intag av frukt 

och grönsaker (Karolinska Universitetssjukhuset, 2009). 

 

I gruppen adenocarcinom är riskfaktorerna GERD, Barrett´s esofagus och övervikt. Det finns 

även ett samband till rökning och lågt intag av frukt och grönsaker. Kopplingen till barrett´s 

esofagus är att epitelet omvandlas till cylinderepitel. Det har visat sig att risken att utveckla 

adenocarcinom minskar med förekomsten av bakterien helicobacter pylori (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2009). 

 

Det finns resultat som visar en ökad riskfaktor för adenocarcinom i mag-tarmkanalens övre 

del, kopplat till övervikt, vilket beror på det ökade trycket i bukens övre del. Detta anses vara 

en stor riskfaktor för utveckling av barrets esofagus (Botterweck et al., 2000). 

 

I de länder där bruket av tobak och alkohol är högre ökar också risken för cancer i esofagus.  

Därför finns globala bälten där förekomsten av esofaguscancer är högre än i övriga delar av 

världen. Lågt intag av vitaminer och spårämnen men även restprodukter efter brukat opium är 

ytterligare riskfaktorer som har identifierats. De områden där riskerna är störst är följande 

länder: Kina, Afghanistans övre delar, Iran, Turkiet, Syrien, sydöstra delarna av Afrika och 

sydöstra delarna av Sydamerika. I de muslimska länderna handlar riskfaktorerna om bristande 

intag av vitamin och spårämnen. I Iran finns en koppling till bruket av opium. När det gäller 

Afrika finns en möjlig orsak av bristande intag av vitamin och spårämnen (Glimelius, 2008). 

Detta styrks i (Karolinska Universitetssjukhuset, 2009) fynd när det gäller lågt intag av frukt 

och grönsaker. 

Behandling  

Vid en diagnos ska patienten få remiss till en specialist inom gastrointestinala sjukdomar. 

Datortomografi används för att fastställa tumörens utbredning och om det finns spridning till 

andra vävnadsområden. Ett operativt ingrepp erbjuds om det inte finns ökade riskfaktorer som 

talar emot. Av den grupp som fått diagnosen esofaguscancer är det endast 10-20 procent som 

är passande kandidater för operativa ingrepp (Glimelius, 2008). Detta beror på många olika 

faktorer men främst att 50 procent har metastaser redan vid diagnostillfället (Chaplen & 

Malburg, 2007). Primärvården har ett stort ansvar vad gäller att utreda och utesluta 

esofaguscancer när en patient söker för dysfagi dvs. sväljningssvårigheter. Det poängteras 

också att denna utredning inte får fördröjas utan måste ske både på ett korrekt och på ett 

skyndsamt sätt (Karolinska Universitetssjukhuset, 2009). 

 

Det komplexa kirurgiska ingreppet innebär en stor risk för postoperativa komplikationer. Två 

av komplikationerna är fistelbildningar och/eller läckage i operationsområdet (Chaplen & 

Malburg, 2007; Glimelius, 2008). 

 

Chaplen och Malburg (2007) menar att hög dödlighet postoperativt förekommer på grund av 

den negativa påverkan på andning och cirkulation. Intresset för icke kirurgiska 

behandlingsformer har blivit allt vanligare idag. Strålbehandling och cytostatika i 

kombination eller enbart en av dessa två är en behandlingsstrategi som eventuellt kan 

erbjudas. Dessa kan också ges terapeutiskt både före och efter ett kirurgiskt ingrepp. Det har 
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visat sig vara fördelaktigt att använda sig av kombinationsbehandlingar inom denna 

patientgrupp (Glimelius, 2008). 

 

Endast 30 procent av de som fått diagnosen esofaguscancer är kandidater för en kurativ, 

botande behandling. Därför erbjuds merparten av esofaguscancer patienterna en palliativ 

behandling (Nicklin, Kirby & Blazeby, 2009). 

Överlevnad 

Femårsöverlevnaden efter diagnosen esofaguscancer är endast 10-15 procent. Överlevanden 

har ökat de senaste åren i patientgrupperna med adenocarcinom och skivepitelcancer. I 

gruppen skivepitelcancer har överlevnaden ökat markant de sista åren. Gruppen kvinnor med 

skivepitelcancer har en procentuellt högre femårsöverlevnad (Sundlöf et al., 2002). 

Rekommendationer i Hälso- och sjukvårdens nutritionsarbete 

I Socialstyrelsen (2011) finns en definition om vad säker vård och god kvalitet innebär i 

nutritionsarbetet. Enligt vägledningen ska riskbedömningar genomföras avseende 

undernäring, följt av en utredning om så är fallet. Detta ska åtföljas av åtgärder och 

uppföljning av dessa. Det poängteras i rapporten att mat och näringstillförsel är likställt med 

läkemedel och andra terapeutiska insatser samt är en del av den medicinska behandlingen. 

Socialstyrelsen påpekar att rätt mat och näringstillförsel är en patientsäkerhetsfråga. I 

Vårdhandboken (2010) konstateras att förutsättningarna att återvinna hälsa och undvika 

sjukdom är kopplat till ett gott nutritionsstatus. 

 

En adekvat och individanpassad näringstillförsel med ett tillgodosett energi och näringsbehov 

är en mänsklig rättighet (Socialstyrelsen, 2011; Vårdhandboken, 2010). I Karolinska 

Universitetssjukhuset (2011) har verksamheten satt upp mål för att följa detta utifrån ett 

patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv.   

Sjuksköterskans kompetens och ansvar 

Sjuksköterskans etiska kod innefattar följande delar i yrkesutövningen:  
”Att främja hälsa, Att förebygga sjukdom, Att återställa hälsa, Att lindra lidande” 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 17). 

 

Det finns viktiga värderingar som särskilt ska ingå i sjuksköterskans förhållningssätt med 

mänskliga rättigheter som grund. Viktiga begrepp är rätten till liv, värdighet och respekt. Att 

erbjuda god omvårdnad ska inte påverkas av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, 

handikapp, sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras eller socialt status (Socialstyrelsen, 

2005). Vårdhandboken (2010) och Socialstyrelsen (2011) anser att social status och kulturella 

skillnader kan påverka nutritionen. Med detta menas patienternas kostvanor utifrån kulturella 

och religiösa övertygelser. 

 

Det finns ansvarsdelar som ingår i yrkesutövningen som legitimerad sjuksköterska. Det 

handlar om patientsäkerhet, kvalité, journalföring, ordinationer från läkare och 

läkemedelshantering (Socialstyrelsens Författningssamling, [SOSFS 1998:1513], 1998). 

 

I Wentzel, Hall-Lord, Bååth och Wilde (2008) forskning påpekas sjuksköterskans ansvar 

kring omhändertagandet av patienters nutrition inom omvårdnadsområdet. Det fanns stora 

brister i framförallt kunskapen om nutritionsstatus bland legitimerade sjuksköterskor. En 

större förståelse för vikten av näringsintag kopplat till ansvar fanns, när sjuksköterskor hade 
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vidareutbildning inom intensivvård. Detta gällde planering, genomförande och förebyggande 

av komplikationer. Bristerna inom denna grupp var bedömning och utvärdering av 

patienternas nutritionsstatus. 

 

Trots att sjusköterskorna avsatte lång tid för stödjande samtal så visade sig att nedskriven 

information i broschyrer, var ovärderlig för patienter med cancer i mag-tarmkanalen. Det 

skriftliga informationshäftet som patienterna fick fungerade som en dagbok där patienterna 

kunde reflektera kring sin egen situation. Informationshäftet visade sig också vara ett bra 

underlag för flera frågor från patienterna, när de var redo (Nicklin et al., 2009). 

PROBLEMFORMULERING 

Cancersjukdomar är en känd riskfaktor för undernäring. Trots att det tagits fram riktlinjer och 

vägledningar för bedömning av nutritionsstatus, och att legitimerad personal har ett ansvar att 

arbeta utifrån dessa, finns stora brister. I den vägledning för god vård och omsorg som 

Socialstyrelsen (2011) tagit fram konstateras att undernäring är ett stort problem inom svensk 

vård och omsorg både ur ett mänskligt men också samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

I Karolinska Universitetssjukhuset (2011) hade mål satts upp för nutritionsarbetet. Resultatet 

utifrån de årligt återkommande nutritionsgranskningarna visade att målet inte alls uppfylldes.  

I de fall risker för undernäring identifierats var insättandet av vårdplaner mycket lågt. Därför 

anser författarna till denna forskningsöversikt är det viktigt att undersöka om det finns 

specifika problem med nutrition och nutritionsstatus som patienterna med esofaguscancer står 

inför. Är det så att problemen varierar inom denna patientgrupp eller finns det gemensamma 

problemställningar? 

SYFTE 

Syftet var att belysa nutrition och nutritionsstatus hos patienter med esofaguscancer. 

 

METOD 

Forskningsöversikt valdes som metod för undersökningsområdet. Detta för att få en större 

helhetsbild över det aktuella området och vilken forskning som genomförts. Aktuell forskning 

som framkommit och som svarat mot uppsatsens syfte har sammanställts. 

 

En forskningsöversikt är enligt Forsberg och Engström (2010) att inom valt problemområde 

söka aktuell forskning med specifika sökord, kritiskt analysera det som hittas och sedan göra 

en tydlig sammanställning av materialet. 

 

Resultatet i denna uppsats bygger på 19 stycken vetenskapliga artiklar. 

Urval 

Urvalskriterierna som använts vid artikelsökning i Cinahl och PubMed: 

1. Artiklar med engelsk text 

2. Artiklar från 2001 till 2011 

3. Artiklar vars sammanfattning fanns tillgänglig 
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Genomförande och dataanalys 

Sökning i databaser och inkluderingar av vetenskapliga artiklar som ligger till grund för 

resultatet i detta arbete redovisas i bilaga I. Där ges en överskådlig och heltäckande 

dokumentation över följande: databaser, sökord, antal träffar, granskade titlar, granskade 

artiklar, granskade abstrakt och inkluderade artiklar. Ytterligare delges i detta dokument vilka 

av artiklarna som är etiskt granskade. Flertalet av artiklarna återfanns både i PubMed och i 

Cinahl. 

 

Datainsamlingen gjordes via databaserna Cinahl och PubMed med ett antal begränsningar för 

att öka träffsäkerheten i artikelsökningen. Författarna valde att använda sig av åtta 

sökordskombinationer.  

 

Sökordskombinationer som använts vid artikelsökning i Cinahl och PubMed: 

1. Oesophageal och Cancer 

2. Nutrition och Esophagus och Cancer 

3. Oesophageal och Nutrition 

4. Oesophageal och Cancer och Eating 

5. Oesophageal och Nutrition och Care 

6. Nutritionalstatus och Oesophagealcancer (MeSH-term) 

7. Malnutrition och Oesophagealcancer 

8. Nutrition assessment och Oesophagealcancer (MeSH-term) 

 

För att kontrollera relevansen i artiklarna lästes sammanfattningarna igenom innan ett urval 

skedde. För att artiklarna skulle inkluderas i uppsatsen skulle de beröra nutrition och/eller 

nutritionsstatus och esofaguscancer. I de fall sammanfattningen visade på att artikeln skulle 

kunna svara på uppsatsens syfte lästes syfte, metod och resultat igenom för att kunna bedöma 

om den var aktuell att inkluderas i uppsatsen. De artiklar som inkluderats till uppsatsen lästes 

igenom ett flertal gånger av författarna både enskilt och tillsammans, för att få fram relevant 

data som kunde svara på uppsatsens syfte. Författarna har översatt artiklarna både enskilt och 

sedan tillsammans för att få fram fakta. Vid genomgång av artiklarna markerades alla fynd 

som svarade mot arbetets syfte och skulle kunna användas i resultatdelen. Dessa fynd 

plockades ut och sorterades i teman för att skapa en tydlig struktur i arbetet. Dessa teman 

skapade sedan huvudrubriker och underrubriker.  

 

De utvalda artiklar som använts i resultatdelen i uppsatsen redovisas separat (Bilaga III) där 

författarna har använt sig av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) modifierade bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificeringsgrad I-III 

(Bilaga II). 

Forskningsetiska överväganden 

Gällande forskningsöversikt och forskningsetiska överväganden har alla fynd redovisats och 

ej förvanskats i något moment i forskningsprocessen, vilket överensstämmer med Forsberg 

och Engström (2010). I arbetet redovisas vilka artiklar som är etiskt granskade i en separat 

matris (Bilaga I).  

RESULTAT 

Resultatet redovisas under rubrikerna gemensam nutritionsproblematik vid esofaguscancer, 

gemensam problematik gällande nutritionsstatus vid esofaguscancer och det palliativa skedet 



9 

vid esofaguscancer. Resultatet visar på de förändringar som patienterna genomgår under sin 

sjukdomstid 

Gemensam nutritionsproblematik vid esofaguscancer 

Viklund, Wengström, Rouvelas, Lindblad och Lagergren (2006a) fann att matintaget var det 

största och mest ihållande problemet pga. sväljningssvårigheter för patienter med 

esofaguscancer. I Bozetti (2007) där författarna screenat 1000 onkologiska 

öppenvårdspatienter visade resultatet att esofagus- och pancreascancerpatienter löpte en 

övervägande större risk att drabbas av nutritionsproblem i jämförelse med patienter med andra 

cancerdiagnoser.  

Förändringar i kosthållningen 

I Marin, Lamônica-Garcia, Henry och Burini (2010) studie framkom det vid granskning av 

journaler gällande patienter som genomgått operation för sin esofaguscancer, att merparten av 

deltagarna redan hade förändrat sin kosthållning innan de fick sin cancerdiagnos. Resultatet 

visade att 83,9 procent
1
 av deltagarna hade övergått till lättuggad mat, 13,9 procent nutrierade 

sig med passerad eller geléliknande kost och 5,7 procent hade övergått helt till flytande kost. 

Det visade sig att det endast var två procent som inte hade gjort någon förändring gällande 

kosten. Liknande fynd framkommer i Clarke, Noleen, McCorry och Dempster (2010) 

forskning där alla deltagarna påtalade att de hade gjort en förändring gällande matintaget. Ett 

stort antal av deltagarna uppgav att dessa förändringar hade blivit radikala. 

Sociala och psykologiska förändringar 

Donolly et al. (2008) fann att det existerade en speciell problematik gällande nutritionen hos 

patienter med esofaguscancer. Denna problematik var relaterad till patientgruppens 

svårigheter att hantera föreberedelser och intag av måltider dvs. måltidssituationer. Detta 

resulterade även i att det blev sociala problem bl.a. vid middagar hos vänner och när resor 

skulle genomföras. I Clarke et al. (2010) påtalades att måltidssituationen många gånger blev 

en tydlig påminnelse om att det existerade en sjukdom. 

Sjukvårdens stödfunktion 

I Viklund, Wengström och Lagergren (2006a) fann forskarna att nutritionsproblem var 

orsaken till att kontakt togs med sjukvården i 28 procent av fallen. Att sjuksköterskorna hade 

en vidareutbildning inom onkologi s.k. specialistsjuksköterska, visade sig vara av stor 

betydelse vid vården av patienter med esofaguscancer. Detta berodde på att 

specialistsjuksköterskorna höll avtalade överenskommelser och åtaganden. Detta var en viktig 

del av behandlingen för patienterna med cancer i esofagus.  

 

I Odelli et al. (2005) kliniskt kontrollerade studie med 48 deltagare delades deltagarna upp i 

två stycken grupper om 24 patienter. Den ena gruppen var en kontrollgrupp och den andra en 

forskningsgrupp kallad nutritionsgrupp. Nutritionsgruppen bedömdes enligt en 

nutritionsbedömningsplan för att se toleransen vid en planerad cytostatikabehandling medan i 

kontrollgruppen genomfördes ingen sådan plan. Forskarna i studien fann att insättning av 

enteral näring i nutritionsgruppen gjordes i samtliga fall medan det i kontrollgruppen endast 

gjordes i fåtal fall. Det visade sig även att deltagarna i nutritionsgruppen hade ett bättre 

utgångsläge när det gällde insättning av enteral nutrition. Deltagarna i nutritionsgruppen blev 

ordinerade enteral nutrition vid ett snittvärde av BMI på 22,3 medan deltagarna i 

                                                 
1
 Totalsumman överstiger 100 procent – men är tagen från forskningsstudien  
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kontrollgruppen hade ett snittvärde av BMI på 19 när enteral nutrition blev insatt. I 

kontrollgruppen uppvisade 16,2 procent en viktnedgång medan i nutritionsgruppen var den 

procentuella siffran 11. Studien visade på vikten av att en aktiv plan med åtgärder fanns, 

vilket ledde till en mindre risk för malnutrition och en minskad risk för viktnedgång. 

Nutritionsförändringar efter ett kirurgiskt ingrepp 

I Martin, Jia, Rouvelas och Lagergren (2008) studie framkom att yngre patienter löpte en 

större risk att få nutritionsproblem efter ett kirurgiskt ingrepp i esofagus eller gastrointestinala 

kanalen. Det visade sig även att det var vanligare att kvinnor fick mer utbredda 

nutritionsproblem än män med samma diagnos. 

 

I intervjustudien av Clarke et al. (2011) framkom det att deltagarna efter att ha genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp, upplevde en stor besvikelse över att de inte kunde äta som vanligt. Detta 

hade varit deras stora förhoppning vilket inte alls besannades i flertalet av fallen. En av 

deltagarna uppgav att längtan efter mat och hungerkänslan som fanns, blev som en emotionell 

urladdning när det blev tydligt att måltidssituationen aldrig mer skulle bli densamma som 

tidigare. Deltagarna insåg även att de aldrig mer skulle äta den mängd som de hade kunnat 

göra innan de fick sin cancerdiagnos. Vidare i studien framkom utifrån intervjupersonernas 

upplevelser, att matintaget hade förändrats. Det som tidigare hade varit en lustfylld del i livet 

hade förändrats till ett behov av att planera och organisera sitt matintag för att undvika att 

hamna i en besvärlig situation. Det problem som intervjupersonerna beskrev var 

sväljningssvårigheter, andningssvårigheter och att maten fastnade i operationsområdet, vilket 

ledde till en förändrad upplevelse av maten som intogs. 

 

I Jaromahum och Fowler (2010) uppgav de som blivit intervjuade efter att de genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp att de vid matintag upplevde en tidig mättnadskänsla, uppkördhet och 

obehag av att ätit för hastigt. Mättnadskänslan beskrevs som väldigt obehaglig. En av 

deltagarna i studien gav följande beskrivning av sin situation kring mättnadskänsla: känslan 

av att vilja rapa, känna sig som en gasbubbla och vara däst eller uppblåst. Denna deltagare 

motverkade detta genom att vara uppe och gå för att försöka bli av med dessa obehagliga 

symtom. Trots att patienterna hade dessa besvär, åt många av dem ändå så mycket som 

möjligt i vetskap om betydelsen av ett tillräckligt näringsintag. 

Gemensam problematik gällande nutritionsstatus vid esofaguscancer 

Lecleire et al. (2006) fann i sin studie att de som hade diagnostiserats med esofaguscancer 

uppvisade ett förändrat nutritionsstatus redan vid diagnostillfället genom att mäta BMI och 

analysera S-alb. Chaves, Boléo-Tome, Monteiro-Grillo, Camilo och Ravasco (2010) visade i 

sin studie där 450 patientjournaler granskats, att alla cancerpatienterna hade en viktnedgång 

om ungefär fem procent inom sex månader efter att de hade fått sin diagnos konstaterad. De 

patientgrupper som i första hand hade haft en tydlig viktminskning var de deltagare med en 

aggressivare cancerdiagnos däribland cancer i esofagus. 

 

I Wainwright, Donovan, Kavadas, Cramer och Blazeby (2007) djupintervju med 11 deltagare 

undersökte forskarna upplevelsen efter ett kirurgiskt ingrepp i esofagus. Där framkom det att 

viktförlusten vid diagnostillfället var 14 procent i snitt men att 17 procent av deltagarna inte 

hade någon viktförlust alls. I Marin et al. (2010) uppgavs att 78 procent av patientgruppen 

med esofaguscancer hade en viktförlust på mer än tio procent sex månader innan de hade fått 

sin diagnos. 
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Bedömningar av nutritionsstatus vid esofaguscancer 

Deans et al. (2009) fann att nutritionsbedömningar vid en esofaguscancer diagnos skulle 

genomföras genom att en bedömning av BMI, viktförlust och kaloriintag utfördes samt en 

komplettering med en nutritionsjournal. Graden av sväljningssvårigheter bedömdes utifrån ett 

tregradigt system: lätt, medel eller svår. Detta kompletterades med analys av CRP vilket gav 

tidiga signaler om en förväntad viktförlust och sjukdomens prognos.  

 

Odelli et al. (2005) fann att det var av stor vikt att vid nutritionsbedömningar indela 

patienterna med esofaguscancer i graden av risk för malnutrition. Graderna som användes var 

låg, medel eller hög risk. Vid medelhög risk var sväljningssvårigheter och ofrivillig 

viktförlust om fem till nio procent två stycken riskfaktorer. I de fall patienten bedömdes som 

högrisk för malnutrition så graderades dessa i allvarliga sväljningssvårigheter, ofrivillig 

viktförlust över tio procent och ett BMI värde under 18. 

 

I Tian, Chen och Hang (2008) studie användes referensvärdena Hemoglobin (Hb), S-alb och 

BMI för att kunna påvisa förändringar i nutritionsstatus. I gruppen med cancer i 

gastrointestinal kanalen, esofaguscancerpatienter inräknade, konstaterades ett lägre intag av 

proteiner och kalorier samt ett lägre BMI. 

Förändringar i nutritionsstatus 

Viklund et al. (2006a) konstaterade i sin studie att de vanligaste tecknen på förändringar i 

nutritionsstatus vid esofaguscancer var illamående, kräkning, aptitlöshet, diarré och dyspné 

dvs. andnöd. Wainwright et al. (2007) fann i sin studie att svårigheter att svälja och 

illamående och/eller kräkning var ett vanligt symtom vid gastrointestinal cancer. I 

Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005) studie där deltagarna hade 

fått någon form av behandling mot sin esofaguscancer uppgavs en försämring i näringsintaget 

och ett försämrat nutritionsstatus. Den försämring som förekom var ökad trötthet, munsvamp, 

ökad salivproduktion och sväljningssvårigheter. Allt detta sammantaget gav symtom som 

utmattning och ytterligare viktnedgång. En av deltagarna i studien uppgav att det inte längre 

fanns någon livskraft kvar. Ytterligare en deltagare uppgav en enorm trötthetskänsla. Viklund 

et al. (2006a) uppgav i sin enkätstudie utifrån svaren från respondenterna en negativ påverkan 

på nutritionsstatus. Svaren som ledde fram till detta var aptitlöshet, sväljningssvårigheter, 

smärta vid matintag, illamående och/eller kräkning. Ett stort behov av nutritionsstöd fanns 

enligt forskarna. Watt och Whyte (2003) tydliggör i sin studie att det fanns en stark koppling 

mellan graden av sväljningssvårigheter, aptit och viktförlust. 

Förändringar i nutritionsstatus efter ett kirurgiskt ingrepp 

Martin och Lagergren (2009) fann i sin studie att patienter som opererats för esofaguscancer 

fortsatte att minska i vikt, och även att viktnedgången sträckte sig till åtminstone tre år efter 

att ingreppet hade utförts. Det visade sig även att viktminskningen inte skiljde sig nämnvärt 

mellan patientgruppen som hade en överlevnad på mer än tre år och gruppen med patienter 

som avled inom tre år efter operationen. Det framkom även att bland de patienter som hade en 

uttalad viktminskning innan operation, blev viktnedgången mindre i jämförelse med de 

patienter som hade en minimal eller ingen viktnedgång innan ingreppet hade utförts. Vidare i 

studien framgick det att patienter med BMI på 25 eller mer löpte en femdubblad risk att 

minska i vikt. Detta påvisades vid de kontrollmätningar som genomfördes i den studerade 

patientgruppen vid sex månader och vid uppföljning efter tre år efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Vid de kontrollmätningar som utfördes vid tre års uppföljning, visade det sig att 47,8 procent 
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hade en viktnedgång på < 15 procent och 33,8 procent hade en viktnedgång på ≥ 15 procent, 

bortfallet i studien var 18,4 procent. I de tidiga fynden som visades var att de kvinnliga 

deltagarna i studien hade en tydligare viktförlust på kontrollmätningarna vid sex månader och 

tre år. 

 

Wainwright et al. (2007) fann att sväljningssvårigheter förekom inte bara före det operativa 

ingreppet utan också efteråt. Den troliga förklaringen var den inflammatoriska process som 

följde efter ett kirurgiskt ingrepp med en svullnad i operationsområdet. Vid vissa kirurgiska 

ingrepp i esofagus minskades magsäckens storlek och placering, vilket påverkade möjligheten 

att inta större mängder föda. Mättnadskänslan efter ett kirurgiskt ingrepp i esofagus påverkade 

måltidssituationen negativt. Till en början var upplevelserna uteblivna mättnadssignaler. De 

mättnadssignaler som tidigare infann sig i god tid hade förändrats. Detta gjorde att situationer 

med illamående, kräkning och diarréer uppstod. 

Det palliativa skedet vid esofaguscancer 

Nutrition och nutritionsstatus hos patienter med inoperabel cancer i esofagus 

Watt och Whyte (2003) fann att om en kirurgisk behandling för patienten med esofaguscancer 

inte var möjlig, utan det endast erbjöds palliativ behandling dvs. symtomlindrande 

behandling, blev det i många fall mycket svårare för patienten att uppnå ett tillfredställande 

näringsintag. 

 

Watt och Whyte (2003) fann att när patienten försämrades ytterligare i sin sjukdom och gick 

in i ett sent palliativt skede, så blev det allt svårare att kunna uppnå ett acceptabelt 

näringsintag.  

 

I Missel och Birkelund (2011) studie med fem deltagare med inoperabel cancer i esofagus 

uppgavs en förändring i nutritionsstatus med symtom på sväljningssvårigheter och en 

brännande känsla vid sväljning. En av deltagarna hade en upplevelse av att maten fastnade. 

Förändring i nutrition 

Gällande nutritionen förändrades valet av mat till flytande kost. Tidsaspekten gällande 

måltidssituationen utökades också väsentligt. Patienterna beskrev känslan av lust för intag av 

mat. De framkom även att de intervjuade personerna med obotlig esofaguscancer valde bort 

sociala situationer där mat var med som ett inslag. Det fanns en stark upplevelse av att de inte 

orkade med denna form av social aktivitet (Watt & Whyte, 2003). 

Förändring i nutritionsstatus 

Gray, O`Donnell, Scott, McGuigan och Mainie (2011) visade med sin studie att patienterna 

med inoperabel esofaguscancer i alla de studerade fallen var i behov av kompletterande 

nutritionsbehandling med bl.a. parenteralt stöd för att kunna uppnå ett tillräckligt vätskeintag 

och enteralt nutritionsstöd för att täcka det dagliga energiintaget. BMI- värdet bland 

deltagarna hade en spridning mellan 18,7-24,0 och medianvärdet av kaloriintaget var 94 

procent av det bedömda rekommenderade kaloribehovet. 

 

I Watt och Whyte (2003) visade deltagarna i studien en stor oro över den viktnedgång som 

cancersjukdomen även innebar. En annan upplevelse var smärta i samband med att maten 

skulle sväljas ned. Forskarna menar att de förändringar i nutritionsstatus som förekom i det 

palliativa skedet var bl.a. att de infann sig en ökad känsla av svårighet att kunna svälja. 
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Tillgängliga behandlingsmetoder för lindring 

De behandlingsalternativ och rekommendationer som gavs till patienterna som befann sig i ett 

sent palliativt skede av sin sjukdom var enligt Gray et al. (2011) riktad strålning mot 

cancertumör området genom brachyterapi och/eller inläggning av metallstent. Vidare i studien 

framkom att behandlingsmetoderna ansågs som säkra och effektiva och att de utfördes för att 

minska patientens sväljningssvårigheter och underlätta matintaget. Det framkom att 

brachyterapi visat sig vara en fördelaktigare metod i jämförelse med insättning av metallstent, 

men att i de fall ett snabbt resultat krävdes var stentinläggning en bättre behandlingsmetod. 

Detta innebar att patientgruppen med en beräknad överlevnad på mindre än tre månader 

erbjöds behandling med insättning av en stent.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte blev metodvalet en forskningsöversikt. Denna metod valdes för 

att få fram vad den vetenskapliga forskningen dokumenterat inom det valda ämnesområdet 

inom en begränsad tidsrymd. Styrkan i att vara två författare var mycket betydelsefull för 

genomförandet av denna forskningsöversikt inte minst pga. möjligheten till reflektion till den 

skrivna texten och vid översättning av engelska vetenskapliga artiklar. 

 

Sökning med åtta stycken sökordskombinationer via databaserna PubMed och Cinahl 

resulterade i ett stort antal träffar. Författarna till denna forskningsöversikt upplevde att 

sökordskombinationerna gav ett bra resultat att kunna utgå ifrån. Efter en noggrann och 

systematisk urvalsprocess inkluderades 19 stycken artiklar. De valda artiklarna svarade upp 

mot en eller flera delar i uppsatsens syfte. De vetenskapliga artiklarna skulle behandla 

nutrition och/eller nutritionsstatus i kombination med esofaguscancer för att de skulle kunna 

inkluderas. Författarna hade från början en tanke att även inkludera de vetenskapliga 

artiklarna med fynd som visade på ätstödjande omvårdnadsåtgärder för patienter med 

esofaguscancer. Detta visades sig inte vara möjligt eftersom det inte fanns ett tillräckligt 

vetenskapligt forskningsunderlag för detta. Därför valdes detta bort både i sökningarna och i 

syftet. 

 

Artiklarna som användes i resultatdelen var från spridda delar av världen. Länderna som 

representeras i studierna var Sverige, Danmark, Italien, Frankrike, Portugal, Irland, England, 

USA, Brasilien, Australien och Kina. Författarna upplevde att denna spridning hade en positiv 

inverkan på resultatet eftersom det inte fanns någon begränsning till någon specifik världsdel. 

En intressant och viktig del i arbetet var att ett flertal av artiklarna som inkluderades i 

resultatet var utförda i Sverige. Det gav en bild och insikt i hur nutritionsarbetet såg ut inom 

gruppen patienter med esofaguscancer i vårt eget land. En brist i arbetet kan ha varit att endast 

artiklar på engelska har använts, vilket eventuellt har exkluderat artiklar på andra språk som 

kunnat påverka innehållet i uppsatsen. 

 

Artiklarna som användes till resultatdelen i arbetet representerar både kvantitativa och 

kvalitativa studier. Spridningen i antal deltagare i de utvalda vetenskapliga artiklarna 

varierade från ett fåtal till 1 000 deltagare. Övervägande delen av studierna hade ett större 

antal deltagare. Bortfallen i de vetenskapliga artiklarna var endast ett fåtal. 
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Den vetenskapliga artikeln skriven av Donnelly et al. (2008) inkluderades på grund av de 

viktiga fynd som hittades. Även studien Andreassen et al. (2005) inkluderades pga. av detta 

faktum. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelad i underrubriker om genomgående och vikta fynd utifrån de 

resultat som redovisats. Författarnas reflektion kring de olika underrubrikerna är redovisade 

utifrån de resultat, som har redovisats och de egna erfarenheterna i vården av patienter med 

cancer i esofagus. 

Könsfördelning  

När det gäller könsfördelning bland patienter med esofaguscancer var det entydiga svaret att 

män drabbades i en betydande större utsträckning (Tian et al. 2008; Viklund et al. 2006a; 

Viklund et al. 2006b). Det fanns en mycket tydlig procentuell skillnad mellan män och 

kvinnor som fick diagnosen esofaguscancer enligt Ljung et al. (2011) vetenskapliga 

forskning. 

Gemensam problematik 

Ett tydligt resultat som framkommer i de flesta av de 19 artiklarna är sväljningssvårigheter 

hos patienter med esofaguscancer (Andreassen et al. 2005; Bozetti 2007; Clarke et al. 2011; 

Deans et al. 2009; Gray et al. 2011; Lecleire et al. 2006; Marin et al. 2010; Odelli et al. 2007; 

Viklund et al. 2006b; Wainwright et al. 2007; Watt & Whyte, 2003) oavsett om det handlade 

om före eller efter ett kirurgiskt ingrepp eller där en palliativ behandling genomfördes. Clarke 

et al. (2011) och Andreassen et al. (2005) menar att sväljningssvårigheter är ett stort problem 

och som flertalet av patienterna har haft besvär med redan innan de har fått sin diagnos. 

Resultatet i Viklund et al. (2006a) visade däremot att sväljningssvårigheter inte var någon 

orsak till att kontakt togs med specialistsjuksköterskan i samband med diagnosen men att i 

uppföljningsfasen var det 25 procent som var i behov av hjälp gällande detta symtom.  

 

Författarna till detta examensarbete hittade i Watt och Whyte (2003) en beskrivning om varför 

patienterna med esofaguscancer inte sökte hjälp hos hälso- och sjukvården i ett tidigare skede. 

Enligt uppgifter ur intervjudelen av studien berodde det på att patienterna inte insåg allvaret i 

de symtom som uppstod. Här har i första hand sjukvården ett stort ansvar med att informera 

om allvarliga sjukdomar ur ett folkhälsoperspektiv. 

 

Ett annat genomgående fynd var de viktförändring som förekom inom patientgruppen med 

diagnosen esofaguscancer. Viktförändringarna handlade om viktnedgång från det att patienten 

hade fått sin cancerdiagnos och tills att olika behandlingsformer sattes in (Bozetti 2007; 

Chaves et al. 2010; Deans et al. 2009; Marin et al. 2010; Martin & Lagergren 2009; Martin et 

al. 2008; Odelli et al. 2007; Wainwright et al. 2007; Watt & Whyte 2003). 

 

Författarna till detta examensarbete vill poängtera vikten av hur hälso- och sjukvården utför 

en viktmätning av en patient och när. Enligt vår egen erfarenhet skiljer det sig mellan ett till 

två kilo beroende på vilka kläder patienter har på sig vid vägning och om de har skor eller inte  

Felaktigheter har upptäckts i efterhand som också incidentrapporterats t.ex. i samband med att 

en patient har blivit sövd utifrån felaktiga viktuppgifter. I Stockholms läns landsting (2005) 

beskrivs hur en korrekt viktmätning utförs. Det framgår också att vissa sjukdomar kan orsaka 

vätskeansamlingar och att efter ett kirurgiskt ingrepp kan vikten vara falskt hög. Dessutom 

ska patienten ha lätta kläder vid en viktmätning.  
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Det är också enligt vår egen erfarenhet, så att om aktuell vikt inte finns nedtecknad i 

anslutning till ett operativt ingrepp t.ex. esofagus påverkas hela det postoperativa efterarbetet 

negativt.  

 

Viktförändringar vid ett operativt ingrepp varierar upp till tio kilo speciellt vid stora 

operationer som ingrepp i esofagus. I Cagini et al. (2011) vetenskapliga forskning om 

övervikt efter ett större kirurgiska ingrepp bekräftar detta påstående och att detta är mycket 

vanligt. Författarna till detta examensarbete har erfarenhet att av en mängd olika 

komplikationer orsakad av en stor viktuppgång direkt efter ett kirurgiskt ingrepp och detta 

bekräftas av Cagini et al. (2011).  

Måltidsupplevelser 

Upplevelsen av matintaget visade sig vara en komplex fråga då den förändrades och blev ett 

hinder både psykiskt och socialt (Watt & Whyte, 2003). Clarke et al. (2011) visar på liknande 

resultat där deltagarna ger en tydlig bild över hur deras situation dramatiskt förändrats sedan 

de fått sin diagnos.  

 

Författarna till detta examensarbete kan understryka detta i sina egna erfarenheter av vården 

av patienter med cancer i esofagus både direkt efter ett kirurgiskt ingrepp men även i det 

palliativa skedet. Många upplever en besvikelse inte minst efter ett kirurgiskt ingrepp där 

förväntningarna varit stora att kunna äta som tidigare igen. Vid ett flertal vid vården av 

patienter med cancer i esofagus har det hänt att, när anhöriga varit närvarande, att matlusten 

helt uteblivit. I Stockholms läns landsting (2005) anses sjukhusmiljön ha stor inverkan på 

måltidsupplevelsen för patienterna, inte minst de som uppvisar risker för ätsvårigheter och 

undernäring. 

 

Vanliga problem som förekom i samband med måltider var de negativa upplevelser 

patienterna med esofaguscancer måste hantera. Det handlade om illamående och/eller 

kräkningar, tidig mättandskänsla och en känsla av orkeslöshet (Andreassen et al. 2005; Clarke 

et al. 2011; Wainwright et al. 2007; Watt & Whyte 2003). I Viklund et al. (2006b) beskriver 

författarna att det inte fanns någon skillnad i upplevelsen av måltidssituationen mellan män 

och kvinnor efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Förändringar i nutritionsstatus 

Detta examensarbete har påvisat hur nutritionsstatus hos patienter med esofaguscancer i 

övervägande fall förändras radikalt innan eller i samband med att de får sin sjukdomsdiagnos 

(Chaves et al., 2010; Clarke et al., 2011; Marin et al., 2010; Wainright et al., 2007). 

 

Både Lecleire et al. (2006) och Marin et al. (2010) visade på att drygt 75 procent av de 

patienterna med diagnostiserad esofaguscancer var undernärda redan vid diagnostillfället. 

 

BMI som mätmetod nämndes i många artiklar (Chaves et al. 2010; Gray et al. 2011; Martin & 

Lagergren 2009; Tian et al. 2008). BMI används som en indikator tillsammans med minst en 

annan mätmetod. I Tian et al. (2008) var BMI ett mått på att visa skillnaden mellan 

esofagus/ventrikelcancer och coloncancer. Gruppen esofagus/ventrikelcancer hade ett 

betydande lägre BMI och klassades som en allvarlig form av cancer. 

 

En av författarna till detta examensarbete gjorde vid ett tillfälle en avvikelserapport där det 

visade sig att en patient med cancer i esofagus endast hade ett BMI på 14 och ett S-alb på 15 
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samt ett tydligt visuellt tecken på undernäring med kraftigt utstående skelett i bröstkorgen. 

Patienten hade ett BMI på 18 och ett S-alb över 20 vid utskrivning till en rehabiliteringsenhet 

tre veckor tidigare. Patienten skrevs åter in vid avdelningen pga. stora flöden i ett kvarvarande 

dränage. I Stockholms läns landsting (2005) anses undre gränsvärdet för BMI vara 22 för 

personer över 71 år och 20 för gruppen under 71 år. Ett sjunkande S-alb. är ett tecken på 

undernäring eller inflammation (Vårdhandboken, 2010).  

Sjukvården ansvar 

I Odelli et al. (2005) visade studien att beroende på om enheten där patienten vårdades 

använde en aktiv nutritionsplan eller inte, sattes enteral näring in vid olika BMI värden. 

Vidare i studien konstaterades att i de fall en aktiv nutritionsplan saknades hade 16,2 procent 

en viktminskning i jämförelse med 11 procent i de fall en aktiv nutritionsplan användes. Hur 

kom det sig att enteral nutrition ordinerades vid BMI värde på 19 i kontrollgruppen mot vid 

22,3 i nutritionsgruppen? 

 

Författarna till detta examensarbete reagerade på de fynd Odelli et al. (2005) beskriver om att 

i vissa fall pågick inget aktivt nutritionsarbete på enheter inom hälso- och sjukvården. 

Visserligen kommer studien från ett annat land, Australien, men beskrivningen bekräftar 

författarnas egna erfarenheter från de enheter de arbetat på. Den stora frågan är dock vilken 

betydelse detta har och haft för patienterna, inte minst patienten med esofaguscancer inom 

hälso- och sjukvården? Lecleire et al. (2006) forskning bekräftar vårt resonemang. En tanke är 

hur följsamma personalen är inom hälso- och sjukvården till de regelverk och riktlinjer som 

satts upp inom området nutrition? 

 

Författarna till detta examensarbete oroas över den slentrianmässiga användningen av BMI i 

dagens hälso- och sjukvård. Vid granskningar finns indikatorer att bl.a. BMI inte beräknas på 

ett korrekt sätt (Karolinska Universitetssjukhuset, 2011). Författarna till detta examensarbete 

har identifierat att det krävs en djupare kunskap vad BMI innebär vid olika situationer. En 

korrekt tagen vikt och längd utgår utifrån specifika förutsättningar. Ett uträknat BMI grundar 

sig på dessa mätmetoder (Stockholms läns landsting, 2005). BMI som mätmetoden har stora 

begränsningar utan en jämförelse med andra mätmetoder och blodprovstagningar. Detta 

bekräftas i Vårdhandboken (2010) och Stockholms läns landsting (2005) samt Gupta et al. 

(2011). Den mätmetod som används allt mer inom Hälso- och sjukvården idag är 

kalorimetrimätning, en mätmetod som räknar ut patientens dagliga energibehov. Det finns 

både i enkla och avancerade varianter. 

 

När sjukvården granskar sitt nutritionsarbete varierar resultaten väsentligt mellan olika 

vårdenheter. En av författarna till detta examensarbete har övergripande kunskaper om hur 

granskningsresultaten ser ut inom Karolinska Universitetssjukhuset stora organisation med 

> 15,000 anställda, de senaste tre åren. De granskningssiffror som redovisas två gånger/år, är 

vårdpersonalens följsamhet kring riktlinjer i nutritionsomhändertagandet av patienterna. 

Resultaten ger en insikt om att tuffare åtgärder behövs för personalens följsamhet till regler 

och riktlinjer samt ett förbättringsarbete. I Karolinska Universitetssjukhuset (2011) framgår 

att målet för en komplett nutritionsbedömning var 75 procent men att resultatet efter 

granskningar endast uppnådde 44 procent och att granskningsresultaten var ungefär på samma 

nivå som 2010, 46 procent. Antalet patienter med en risk för undernäring var 53 procent men 

ätstödjande åtgärder sattes i en i form av vårdplan vid endast 26 procent av fallen. 
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Patientgrupper som redan har en problematik bl.a. patienter med cancer i esofagus när det 

gäller näringsintaget är en av dessa 53 procent. Vid analys av dessa granskningar visar det sig 

entydigt att det finns en koppling mellan engagemang och tydlighet hos chefer för ett 

framgångsrikt nutritionsarbete. Detta påstående stöds av Socialstyrelsen (2011) där det 

poängteras vilket ansvar Verksamhetschefen har när det gäller patientsäkerhet och kvalité 

gentemot uppdragsgivaren, Landstinget, och den enskilda patienten genom väl genomtänkta 

processer för verksamheten.  

Slutsats 

Hos patienter med diagnosen esofaguscancer fanns en gemensam problematik när det gällde 

nutrition med svårigheter att äta. Som en följd av detta påverkades nutritionsstatus hos dessa 

patienter negativt, vilket gav ett sämre utgångsläge för olika behandlingsformer. Patienter 

med cancer i esofagus upplever sin situation som ett socialt handikapp pga. inskränkning i 

intaget av mat. Det behövs mer vetenskaplig forskning inte minst med inriktning omvårdnad 

för denna patientgrupp.  

Fortsatt forskning 

Hälso- och sjukvården behöver samla ihop sina kunskaper och resurser för att kunna ge 

patienterna med cancer i esofagus den bästa möjliga omvårdnaden. Det behövs mer 

vetenskaplig forskning inte minst med inriktning omvårdnad för denna patientgrupp, för att 

belysa detta faktum. Ett forskningsämne som kunde vara aktuellt är ätstödjande åtgärder.  
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ARTIKELSÖKNING 

Datum Databas Sökord Antal  

Träffar 

Granskade  

Titlar 

Granskade  

Artiklar 

Granskade  

Abstrakt 

Inkluderade 

(valda artiklar) 

Etiskt  

Granskade 

2011-11-01 Cinahl Oesophageal and 

cancer and eating 

5 5 2 5 2 2 

2011-11-12 Cinahl Oesophageal and 

nutrition 

21 21 2 21 1 0 

2011-11-14 Cinahl Esophageal and 

nutrition and care 

16 16 3 16 3 1 

2011-11-16  Cinahl Oesophageal and 

cancer 

110 110 6 110 4 3 

2011-11-25 Cinahl Nutrition and 

Esophagus and 

cancer 

12 12 1 12 1 1 

2011-12-28 PubMed Malnutrition and 

oesophageal cancer 

60 60 3 60 3 3 

2012-01-12 PubMed Nutritional status 

and oesophageal 

cancer 

75 75 3 75 3 3 

2012-01-12 PubMed Nutrition 

assessment and 

oesophageal cancer 

44 44 4 44 2 1 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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FORSKNINGSMATRIS 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Andreassen, S., Randers, 

I., Näslund, E., Stockeld, 

D., & Mattisson, A. 

2005 

Sverige 

Patients´ 

experiences of 

living with 

oesophageal cancer 

Att beskriva patienters 

erfarenheter av att leva 

med esofaguscancer 

och hur de söker 

information. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer 

med öppna frågor. 

Två pilotintervjuer.  

n=17 

(4) 

 

Patienterna var 

oförberedda inför sin 

diagnos men sökte själv 

information via internet 

bland annat om nutrition.  

II 

K  

Bozetti, F. 

2007 

Italien 

 

Screening the 

nutritional status in 

oncology: a 

preliminary report 

on 1,000 outpatients 

Att tydliggöra 

nutritionsstatus hos 

onkologiska 

öppenvårdspatienter 

och fastställa aktuella 

nutritionsrisker. 

Kvantitativ metod.  

Granskning av 

patientjournaler på 

sjukhus och 

forskningsinstutitioner.  

n=1000 

(0) 

Undernäring och 

viktnedgång var ett 

vanligt förekommande 

problem hos onkologiska 

öppenvårdspatienter. Den 

som löpte störst risk att gå 

ned i vikt var patienter 

med esofagus och 

pankreascancer.  

I 

P 

Chaves, M., Boléo-Tome, 

C., Monteiro-Grillo, I., 

Camilo, M., & Ravasco, P.  

2010 

Portugal 

The Diversity of 

Nutritional Status in 

Cancer: New 

Insights. 

Att tydliggöra 

variabler inom 

nutritionsstatus hos 

cancerpatienter såsom 

viktförändringar etc.  

Kvantitativ metod.  

Granskning av 

patientjournaler.  

n=450 

(0)  

BMI och SGA 

kombinerades för att se 

om dessa tillsammans 

kunde ge svar på 

undernäring, oberoende 

av om individerna var 

överviktiga eller 

underviktiga. Detta blev 

också resultatet.  

I 

R 
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Clarke, C., Mccorry, N., & 

Dempster, M. 

2011 

Irland 

 

The Role of Identify 

in Adjustment 

among Survivors of 

Oesophageal 

Cancer 

Att tydliggöra de 

förändringar som 

esofaguscancer 

patienter upplever efter 

operation och vilka 

anpassningar de måste 

genomföra både 

psykiskt, emotionellt 

och socialt. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

n=10 

(5) 

Patienter som genomgått 

operation för sin 

esofaguscancer upplevde 

en tydlig påverkan på sin 

förmåga att äta både 

psykiskt, socialt och 

emotionellt.  

II 

K 

Deans, D., Tan, B., 

Wigmore, S., Ross, J., de 

Beaux, A., Paterson-

Brown, S., & Fearon, K. 

2009 

England 

 

The influence of 

systemic 

inflammation, 

dietary intake and 

stage of disease on 

rate of weight loss 

in patients with 

gastro-oesophageal 

cancer 

Att undersöka 

samverkan av 

systemisk 

inflammation med ett 

försämrat 

nutritionsstatus. 

Deltagarna inkluderas i 

studien två veckor efter 

att de hade fått sin 

diagnos. Alla 

genomgick en 

bedömning av 

nutritionsstatus. Analys 

av S.alb. Deltagarna 

studerades under en 28-

månadersperiod.  

n=220 

(0) 

Studien visar att patienter 

med mag- och 

matstrupscancer vid 

diagnostillfället hade en 

viktförlust med ett 

medianvärde på sju 

procent och att 

viktförlusten ökade 

konstant med ungefär  

2,5 procent i månaden.  

Nivåer av CRP kunde 

redan tidigt påvisa en 

kalkylerad viktförlust 

I 

P 

 

Donnelly, M., Anderson, 

L., Johnston, B., Watson, 

R., Murphy, S., Comber, 

H., McGuigan, J., & 

Reynolds, J.  

2008 

Ireland  

Oesophageal 

cancer: caregiver 

mental health and 

strain 

Att undersöka hur den 

mentala hälsan 

påverkas hos anhöriga 

som vårdar patienter 

med esofaguscancer.   

Intervjustudier.  

Enkäter.  

n=188 

(94)  

Anhörigvårdare till 

patienter med 

esofaguscancer var i 

behov av stort stöd. Det 

framkom också att 

måltidssituationen var 

ytterst svår för patienter 

med esofaguscancer, inte 

minst i sociala situationer 

t.ex. vid restaurangbesök.   

I 

P 
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Gray, R., O`Donnell, M., 

Scott, R, McGuigan, J., & 

Mainie, I. 

2010 

England 

Impact of 

nutritional factors 

on survival in 

patients with 

inoperable 

oesophageal cancer 

undergoing self-

expanding metal 

stent insertion 

Att undersöka 

sambandet mellan 

nutritionsfaktorer och 

30 dagars överlevnad 

hos patienter med 

diagnosen 

esofaguscancer, som 

har fått stent inlagd i 

esofagus i palliativt 

syfte.  

Retrospektiv 

kohortstudie av 

patientjournaler.  

n=59 

(6) 

De patienter som behövde 

nutritionsstöd innan en 

stentinläggning hade ett 

sämre utgångsläge och 

därigenom sämre 

sjukdomsprognos.  

II 

R 

Jaromahum, J., & Fowler, 

S. 

2010 

USA 

 

Lived Experiences 

of Eating After 

Esophagectomy: A 

Phenomenological 

Study 

Att få en tydligare 

upplevelse av 

erfarenheten att äta 

efter att genomgått 

esofagektomi.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

n=7 

(2) 

Patienterna behövde 

instrueras till en diet som 

gjorde att de upplevde att 

det fungerar acceptabelt 

att äta och gav minimalt 

med obehag. 

I 

K 

Lecleire, S., Di Fiore, F., 

Anonietti, M., Ben 

Soussan, E., Hellot, M., 

Grigoni, S., Déchelotte, P., 

Lerebours, E., Michel, P., 

& Ducrotté, P. 

2006  

Frankrike  

Undernutrition is 

predictive of early 

mortality after 

palliative self-

expanding metal 

stent insertion in 

patients with 

inoperable or 

recurrent 

esophageal cancer 

Utvärdering av 

nutritionsstatus efter 

att ha lagt in stent i 

esofagus och 

undernäring bland 

patienter med längre 

överlevnad.  

Retrospektiv 

observationsstudie.  

Journalgranskning. 

n=120  

(0) 

Sväljningssvårigheterna 

efter en stentinläggning 

minskade markant men 

däremot förbättrades inte 

nutritionsstatus.   

I 

R 
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Marin, F., Lamônica-

Garcia, V., Henry, M., & 

Burini, R. 

2010 

Brasilien 

 

Grade of 

Esophageal cancer 

and nutritional 

status impact on 

postsurgery 

outcomes 

Att få fram samband 

mellan näringsstatus 

och sjukdomens 

svårighetsgrad.  

 

Retrospektiv metod. 

Datainhämtning skedde 

i tre omgångar. 

Steg ett: Vid 

diagnostiseringen eller 

innan operation. 

Steg två: Inom 30 dagar 

efter operation. 

Steg tre: Senare än 30 

dagar efter operation, 

tills patient avlidit eller 

studiens avslutande. 

Grupp ett: 

(patienter som 

genomgått ett 

omfattande 

kirurgiskt 

ingrepp) 

n=25 

(0) 

Grupp två: 

(patienter som 

genomgått ett 

mindre 

omfattande 

kirurgiskt 

ingrepp) 

n=75 

(0) 

Studien visade på att det 

var av stor vikt att 

patienterna redan i tidigt 

stadium av sin sjukdom 

fick behandling för att 

motverka ett negativt 

nutritionsstatus med t.ex. 

viktförlust.  

I 

R 

Martin, L., & Lagergren, 

P. 

2009 

Sverige 

 

Long-term weight 

change after 

oesophageal cancer 

surgery 

Undersöka 

viktförändringar och 

risk för undernäring 

bland långtids-

överlevande patienter 

med esofaguscancer.  

Datainsamling ur ett 

nationellt register.  

Patienter med 

diagnosen esofagus- 

eller cardiacancer som 

genomgått 

esofagoektomi i 

kurativt syfte. 

n=203 

(27) 

sex månader  

n=176 

(28) 

tre år 

n=136 

(25) 

Patienter med 

esofaguscancer och 

övervikt, BMI 25 och 

över, löper en större risk 

för viktförlust både vid 

sex månader och vid tre år 

efter operation, än de med 

BMI < 25.  

I 

P 

Martin, L., Jia, C., 

Rouvelas, I., & Lagergren, 

P. 

2008 

Sverige 

 

Risk factors for 

malnutrition after 

oesophageal and 

cardia cancer 

surgery 

Identifiera riskfaktorer 

för undernäring, sex 

månader efter 

esofaguscancerkirurgi. 

Datainsamling från en 

nationell organisation 

för forskning. 

n=448 

(108) 

Kvinnor som erhållit 

neoadjuvant behandling 

löpte en stor risk att 

drabbas av undernäring 

efter genomgången 

kirurgisk behandling för 

sin esofaguscancer. 

I 

P 
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Missel, M., & Birkelund, 

R.  

2011 

Denmark  

Living with 

incurable 

oesophageal cancer. 

A 

Phenomenological 

hermeneutical 

interpretation of 

patient stories  

Att bidra med kunskap 

kring patienters 

erfarenheter vid en 

inoperabel 

esofaguscancer.   

Inspelade 

djupintervjuer om en 

till två timmar. 

Deltagarna valdes ut 

efter fyra stycken 

inkluderingskriterier.  

n=5 

(0) 

En beskrivning över hur 

sjukdomen upplevdes av 

deltagarna och den 

speciella livssituation t.ex. 

matsituationen. De 

framgick också ett ökat 

behov av stöd från 

sjukvården.   

II 

K 

Odelli, C., Burgess, D., 

Bateman, L., Hughes, A., 

Ackland, S., Gillies, J., & 

Collins, C. 

2005 

Australien 

Nutrition support 

Improves Patient 

Outcomes, 

Treatment 

Tolerance and 

Admission 

Characteristics in 

Oesophageal 

Cancer 

Att se om det 

föreligger några 

skillnader mellan de 

patienter som bedöms 

enligt en 

nutritionsbedömnings-

plan innan de erhåller 

cellgiftsbehandling för 

esofaguscancer och de 

patienter där man inte 

har gjort en sådan 

bedömning. 

Klinisk kontrollerad 

studie med en 

kontrollgrupp och en 

forskningsgrupp i detta 

fall kallad 

nutritionsgrupp.  

Kontrollgrupp 

n=24 

(0) 

Forskningsgrupp 

n=24 

(0) 

Implementeringen av 

nutritionsbedömningen 

och åtgärder som vidtogs 

vid behov innebar att 

patienterna med 

esofaguscancer hade en 

mindre viktminskning, 

kortare vårdtid och 

tolererade behandlingen 

bättre än de patienter som 

var med i 

kontrollgruppen. 

II 

CCT 

Tian, J., Chen, Z., & 

Hang, L. 

2008 

Kina 

 

The Effects of 

Nutrition Status of 

Patients With 

Digestive System 

Cancers on 

Prognosis of the 

Disease 

Att värdera sambandet 

mellan nutritionsstatus 

och prognos hos 

patienter med cancer i 

matsmältningssystemet 

där esofaguscancer-

patienter var en del av 

gruppen. 

Uppföljningsstudie. 

Intervjuer. 

Provtagningar. 

Första tillfället var 20 

dagar efter operation. 

Andra tillfället 

genomfördes ett år efter 

operation. 

Första tillfället 

n=113 

(0) 

Andra tillfället 

n=113 

(55)  

Det fanns inget som 

visade på att 

nutritionsstatus påverkade 

patienten efter 

operationen och även 

gällande 

ettårsöverlevnaden. 

Patienterna drabbades av 

flertalet biverkningar av 

cancerbehandlingen och 

av operation och hade 

svårigheter att nutriera sig 

peroralt. 

I 

P 
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Viklund, P., Wengström, 

Y., & Lagergren, J. 

2006 

Sverige 

Supportive care for 

patients with 

oesophageal and 

other uppger 

gastrointestinal 

cancers: The role of 

a specialist nurse in 

the team 

Att få fram om en 

specialistsjuksköterska 

är att rekommenderade 

till att 

koordinera/vägleda 

och även ge stödjande 

behandling för 

patienter med cancer i 

övre magtarmkanalen. 

I studien framkommer 

vilka 

nutritionsproblem som 

är vanliga vid 

esofaguscancer.  

Steg ett: enkätfrågor. 

Steg två: enkätfrågor. 

Steg tre: genomgång av 

patientjournal. 

Steg ett  

n=104 

(31) 

Steg 2  

n=58 

(9) 

Steg 3  

75  

(0) 

I studien framkom vilka 

nutritionsproblem som var 

vanliga vid 

esofaguscancer.  

I 

P 

Viklund, P., Wengström, 

Y., Rouvelas I., Lindblad, 

M., & Lagergren, J. 

2006 

Sverige 

 

Quality of life and 

persisting 

symptoms after 

oesophageal cancer 

surgery 

Skaffa sig kunskap om 

de specifika symptom 

som finns sex månader 

efter att patienten 

genomgått 

esofagusresektion och 

jämföra de resultaten 

med den allmänna 

befolkningen.  

Datainhämtning från ett 

nationellt kirurgi 

register. 

 

n=458 

(282) 

Bland de patienter som 

genomgått operation för 

sin esofaguscancer 

försämrades livskvalitén i 

hög grad. 

De skillnader som 

framkom var att yngre 

patienter skattade sig 

sämre än äldre. 

Symtomen var ätproblem, 

trötthet, diarré och 

dyspne. 

II 

P 

Wainwright, D., Donovan, 

J., Kavadas, V., Cramer, 

H., & Blazeby, J. 

2007 

England 

Remapping the 

Body: Learning to 

Eat Again After 

Surgery for 

Esophageal Cancer  

Att skaffa sig en bättre 

förståelse för patienter 

med esofaguscancers 

upplevelse av 

aptitlöshet och hur det 

påverkar deras 

livskvalité.   

Tvåstegs 

forskningsdesign med 

djupintervjuer.  

Steg ett: patienter som 

genomgått kirurgiskt 

ingrepp i esofagus. 

Steg två: urval av 

patienter för intervjuer. 

Steg ett 

n=65 

(8) 

Steg två  

n=57 

(10) 

Intervju  

n=11  

(0) 

Det framkom att ätandet 

efter operation upplevdes 

som plågsam och 

handikappande ur ett 

socialt perspektiv.  

I  

K 
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Watt, E., & Whyte, M.N. 

2003 

England 

 

The experiences of 

dysphagia and its 

effect on the quality 

of life of patients 

with oesophageal 

cancer 

Beskriva 

patientgruppen med 

esophaguscancer som 

erhållit palliativ 

behandling och deras 

erfarenheter av 

måltidssituationen, 

viktnedgång och deras 

skattning av 

livskvalité.  

Fenomenologisk metod. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Två stycken 

livskvalitets verktyg 

användes under 

intervjuerna för att 

inhämta data. 

 

n=6 

(5) 

Det framkom hur svårt det 

är att leva med en obotlig 

esofaguscancer sjukdom 

och vilka svårigheter de 

upplevde med bl.a. 

sväljningssvårigheter och 

viktnedgång som en 

ständig påminnelse av 

sjukdom.   

II 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


