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Abstrakt 
Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar som drabbar 

människor i hela världen. Cancer påverkar hela människan varför det är viktigt 

att finna sätt att stödja personen. En alternativ behandlingsmetod för fysiska och 

psykiska besvär är mindfulness. Denna integrerade litteraturöversikts syfte var 

att beskriva den samlade kunskapen kring mindfulness som intervention för 

patienter med cancer. Litteraturöversikten bestod av 18 vetenskapliga artiklar 

som granskades och analyserades. Fyra frågeställningar togs fram: Hur 

tillämpades interventionerna? Vad kan interventionerna påverka? Vilken verkan 

har interventionerna? Hur upplevde patienterna interventionerna? Resultatet 

visade att MBSR-program var den vanligaste interventionen. Interventionerna 

visade signifikant förbättring på många olika besvär som välmående, ångest, 

depression samt fysiska symtom. Deltagarna beskrev övervägande positiva 

upplevelser av interventionen, som att det var värdefullt att möta andra i 

liknande situation samt att få lov att släppa kontrollen över sina tankar och 

känslor. Få biverkningar framkom vid interventionen men viss kritik fanns mot 

interventionens struktur. Utifrån resultatet dras slutsatsen att mindfulness skulle 

kunna utgöra ett komplement till annan behandling för patienter med cancer. De 

övervägande goda effekterna som framkom i denna studie visar att mindfulness 

skulle kunna öka patienter med cancers välbefinnande. Mer forskning behövs för 

att ge området mer tyngd och ökad förståelse kring mindfulness aktiva 

komponenter, samt dess betydelse för omvårdnad.  
 

 

Nyckelord: cancer, mindfulness, mindfulness-based intervention, integrerad 

litteraturöversikt, alternativ behandling, omvårdnad 
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Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar, som kännetecknas av  

okontrollerad celltillväxt (Cancerfonden, 2016). Cancer finns i hela världen och är globalt en 

av de vanligaste dödsorsakerna (WHO, 2016). I Sverige drabbades år 2014 cirka 60 000 

personer av cancer. Prostatacancer och bröstcancer är de vanligaste cancerformerna i Sverige 

och står tillsammans för 30 % av all cancer. Prostatacancer drabbar 33 % av alla män och 

bröstcancer drabbar 31 % av alla kvinnor. Hudcancer är näst vanligast för både män och 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). Då cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar, är 

det svårt att beskriva specifikt vad cancer ger för symtom. Sjukdomarna kan drabba nästan 

alla delar av kroppen och prognosen varierar beroende på form (Cancerfonden, 2016). Det 

finns dock besvär som kan drabba alla cancerpatienter, oberoende av diagnos, såsom till 

exempel trötthet, sömnproblem, aptitlöshet och oro. Ångest, smärta samt känslor av irritation 

och nervositet är också vanligt (Deshields, Potter, Olsen & Liu, 2014; Nayak et al., 2015). 

 

Personer påverkas på olika sätt av att få en cancerdiagnos. För många betyder beskedet en 

stor chock och det kan vara svårt att acceptera och ta till sig diagnosen (Chen & Chang, 2012; 

Tan, Tien Tau & Lai Meng, 2015). En del kan drabbas av varaktiga reaktioner, som en 

traumatisk krisreaktion. Denna reaktion infinner sig vanligtvis inom en månad efter beskedet 

och kan pågå i ett flertal månader. Traumatisk krisreaktion kännetecknas av en inre stress och 

känslomässig påverkan som inverkar på personens sociala och fysiska förmåga. Det kan leda 

till ångest, depression, låg självkänsla och förlust av kontroll, vilket kan göra det svårt för 

individen att anpassa sig till den nya situationen (Razavi & Stiefel, 1994). Öhman, Söderberg 

och Lundman (2003) menar att den som drabbas av en allvarlig sjukdom pendlar mellan 

lidande och uthärdande. Att bli sjuk och förlora sin självständighet och samtidigt bli beroende 

av andra kan leda till känslor av att vara mindre värd. Personen kan även känna sig 

annorlunda och missförstådd av omgivningen, vilket i sin tur kan skapa stor sorg och känslor 

av ensamhet hos den drabbade. Det är även vanligt att fundera över existentiella frågor. 

 

När en person drabbas av cancer är det viktigt att inte bara behandla själva cancersjukdomen 

utan även psykiska problem som kan uppkomma. Besvär som depression, ångest, stress och 

sorg är mycket vanliga och om de inte åtgärdas riskerar de att förvärras (Grassi, Gritti, 

Rigatelli & Gala, 2000). Det mest förekommande behandlingsalternativet vid psykisk ohälsa 

är psykofarmaka, men utöver läkemedel kan alternativa metoder användas för att behandla 

psykisk ohälsa på, en av dessa är mindfulness (Bahceci et al., 2013; Thase, 2013). 
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Mindfulness är ett koncept baserat på buddhistiska traditioner och har sin grund i människans 

medvetenhet (Brown, Ryan & Creswell, 2007). Brown och Ryan (2003) förklarar 

mindfulness som en mottagande uppmärksamhet och medvetenhet av händelser och 

upplevelser i nuet. Uppmärksamheten är att rikta sitt medvetande mot något speciellt, och 

därmed få ökad känslighet till en mer begränsad mängd intryck. Medvetenheten är det som 

konstant övervakar omgivningen utan selektivitet. I mindfulness bedöms inte det som 

upplevs, det sker ingen koppling till erfarenhet eller tidigare upplevelse, utan nuet registreras 

utan fördomar. 

 

År 1982 introducerade Jon Kabat-Zinn för första gången mindfulness-based stress reduction 

(MBSR). Programmet består av 8 veckors gruppövningar som innefattar olika sorters 

meditation och lättare yoga. MBSR syftar till att uppmärksamma och bli medveten om tankar 

och känslor som stressar, utan att lägga någon vikt eller reagera på dessa. Programmet syftar 

även till att bli mer medveten om sitt beteende i vardagen. Ett annat vanligt program är 

mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) som utformats på ett liknande sätt, men där 

fokus ligger på att minska depressiva symtom. Programmet syftar till att bli mer närvarande i 

nuet och att inte värdera negativa tankar, för att kunna förebygga depression (Brown et al., 

2007). Programmen finns numera i flera variationer och dessa går gemensamt under namnet 

mindfulness-baserade interventioner (Kabat-Zinn, 2011). 

 

En omvårdnadsintervention kan beskrivas som en behandling som sjuksköterskan utför, 

baserad på klinisk bedömning och kunskap. Interventionen skall stödja patienten direkt eller 

indirekt och utgår från fysiska, psykiska eller sociala behov (Bulechek, Butcher, Dochterman 

& Wagner, 2013). För att sjukvårdspersonal skall kunna lära ut mindfulness till patienter 

krävs det att personalen får utbildning. Demarzo, Cebolla och Garcia-Campayo (2015) 

beskriver att utbildningen kan ske på olika sätt och den är olika omfattande beroende på om 

personal eller patienter skall utbildas. Inom sjukvården kan en ökad kunskap om alternativa 

behandlingsmetoder, som mindfulness, ses positivt ur olika synvinklar. Det kan stärka 

patienters autonomi genom att denne ges fler valmöjligheter och kan välja behandlingar utan 

biverkningar. Syftet med denna integrerade litteraturöversikt var att beskriva den samlade 

kunskapen kring mindfulness som intervention för patienter med cancer.  

 

Frågeställningar 

● Hur tillämpades mindfulness som intervention?  
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● Vad kan interventionerna påverka? 

● Vilken verkan har interventionerna? 

● Hur upplevde patienterna interventionerna? 

 

Metod  

För att skapa en kunskapsöversikt över ett område krävs en bred studiedesign. Integrerad 

litteraturöversikt möjliggör användandet av både kvalitativ och kvantitativ litteratur samt 

möjligheten att kombinera experimentella och icke-experimentella studier. Det ger också 

möjligheten att syntetisera ett svar utifrån de frågeställningar som ställts (Whittemore & 

Knafl, 2005). 

 

Litteratursökning 

Sökningen av artiklar skedde i databaserna Pubmed och CINAHL. En systematisk 

litteratursökning genomfördes där MeSH-termer, CINAHL-headings samt fritext-sökord 

kombinerades. Följande MeSH/CINAHL-headings-ord användes i sökningarna; mindfulness, 

mind body techniques/mind-body therapies, neoplasms, cancer patients och nursing 

intervention/nurses. Fritext-ord som användes var; mindfulness, cancer/cancer patients, 

intervention och survivors. För att kombinera sökorden och precisera sökningen användes 

Booleska sökoperatörer som OR, AND och NOT. Fritext-ordet survivors användes med NOT 

för att exkludera studier som handlade om canceröverlevare då studien syftar till att 

undersöka personer med cancer (jmf Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 69-75). 

Sökningen och sökorden presenteras i tabell 1 och 2. Begränsningar som peer-reviwed, full-

text, engelska språket, vuxna och från år 2010 användes i det sista steget i litteratursökningen. 

Genom att läsa titel och abstrakt valdes studier som svarade mot syftet ut, både kvalitativa 

och kvantitativa (n=18).  
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Tabell 1. Sökning i databasen CINAHL 2016-02-03 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal granskade Antal valda 

      

1 MH Mindfulness 610   

2 MH Mind body techniques+ 19 332   

3 FT Mindfulness 1577   

4 MH Neoplasms+ 200 764   

5 FT Cancer 147 557   

6 MH Cancer patients 18 046   

7 MH Nursing interventions 5726   

8 FT Intervention* 183 504   

9 FT Survivors 21 011   

10  1 OR 2 OR 3 20 267   

11  4 OR 5 OR 6 241 600   

12  7 OR 8 183 504   

13  10 AND 11 AND 12 420   

14  13 NOT 9 345   

15 ** 13 NOT 9 68 11 8 

*MH – Major och minor headings i databasen CINAHL, FT – fritextsökning 

**Begränsningar: Peer-reviwed, Full text, Engelska, 2010-2016, all adult 

 

Tabell 2. Sökning i databasen Pubmed 2016-02-08 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

granskade 

Antal valda 

1 MSH Mindfulness 664   

2 MSH Mind-Body Therapies 43 640   

3 FT Mindfulness 3114   

4 MSH Neoplasms 2 754 350   

5 FT Cancer 3 246 187   

6 FT Cancer patient* 127 010   

7 MSH Nurses 75 039   

8 FT Intervention* 708 820   

9 FT Survivors 70 815   

10  1 OR 2 OR 3 45 854   

11  4 OR 5 OR 6 3 246 187   

12  7 OR 8 780 777   

13  10 AND 11 AND 12 

NOT 9 

544   

14 ** 10 AND 11 AND 12 

NOT 9 

123 13 10 

*MSH – MeSH-heading i databasen Pubmed, FT – fritextsökning 

**Begränsningar: Full text, Engelska, 2010-2016, Humans, Adult 19+ 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av valda studier genomfördes med hjälp av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) granskningsprotokoll G och H. Protokollen modifierades något och 

punkter som inte var relevanta för studien plockades bort, i detta fall frågan om blindning. 

Varje svar i protokollen poängsattes med 1 poäng för positivt svar och 0 för negativt, och 

räknades sedan om i procent (jmf Willman et al., 2011, s.108). Studier med 60-69% 

bedömdes som låg kvalitet, 70-79% bedömdes som medel kvalitet och 80-100% bedömdes 

som hög kvalitet (Willman et al. 2006, s. 96). Valda artiklar (n=18) presenteras i tabell 3.  
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Analys  

I enlighet med Whittemore och Knafl (2005) lästes artiklarna ingående. Därefter extraherades 

data som svarade mot syftets frågeställningar. Data översattes, kondenserades och 

sammanställdes i tabeller. Datan skrevs in i en tabell per artikel med fyra kolumner för de 

olika frågeställningarna. All data kodades beroende på vilken frågeställning datan svarade på, 

vilken artikel den tillhörde samt intern numrering för just den artikel som datan tillhörde. 

Detta för att lättare återfinna ursprungskällan (jmf Wittemore & Knafl, 2005). Därefter 

analyserades varje frågeställning separat och data sammanfördes till grupper för att bilda 

kategorier under varje frågeställning. Resultaten presenteras i form av kategorier under varje 

frågeställning och i figur 1, under varje frågeställning finns även en sammanfattande syntes.   

 

 

Tabell 3. Presentation av analyserade artiklar (n=18) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av 

studie/ 

Metod 

Deltagare 

Interventions

grupp/ 

Totalt 

Kön 

Typ av intervention Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Andersen et al. 

(2013). 

Danmark 

Kvantitativ 

RTC-studie 

168/336 

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBSR-

program. 

Sömnkvalitén blev 

signifikant bättre efter 

interventionen men inga 

långsiktiga effekter sågs. 

 

Hög 

Birnie, Garland & 

Carlson. (2010) 

Kanada 

Kvantitativ 

Enkelgrupps-

studie 

21/42 

21 kvinnor, 

21 män 

Självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBSR-

program. 

Depression, ångest och 

trötthet blev signifikant 

lägre efter 

interventionen. Även 

luftvägssymtom och 

muskelspänningar blev 

signifikant bättre. 

 

Medel 

Bränström, 

Kvillemo & 

Moskowitz. 

(2012). 

Sverige 

Kvantitativ 

Randomiserad 

väntliste-

kontrollerad 

studie 

32/71 

70 kvinnor, 

1 man 

Självskattnings-

formulär under 8 

veckors modifierat 

MBSR-program. 

Förbättring av både 

ångest och depression 

efter interventionen, 

dock ingen signifikant 

skillnad mot före 

interventionen. 

 

Medel 

Campbell, Labelle, 

Bacon, Faris & 

Carlson. (2012). 

Kanada 

Kvantitativ 

Väntliste-

kontrollerad 

studie 

39/70 

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär samt 

blodtryckskontroll 

efter 8 veckors 

MBSR-program. 

Signifikant förbättring av 

ältande samt medveten 

närvaro. Blodtrycket blev 

signifikant lägre i 

gruppen med högt 

blodtryck. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3. Presentation av analyserade artiklar (n=18)   

Författare/År/

Land 

Typ av studie/ 

Metod 

Deltagare 

Interventions

grupp/ 

Totalt 

Kön 

Typ av intervention Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Carmordy et al. 

(2012). 

USA 

Kvantitativ 

Randomiserad 

väntliste-

kontrollerad 

studie 

14/31 

Alla män 

Mindfulnessövningar 

utfördes i samband 

med måltider och 

Nutrition Data 

System användes för 

registrering av 

proteinintag för 

patienter med 

prostatacancer. 

 

Signifikant minskad 

konsumtionen av 

animaliskt protein (som 

ej bör ätas av patienter 

med prostatacancer för 

att begränsa 

sjukdomsförloppet). 

Medel 

Eyles et al. 

(2014). 

England 

Mixad metod 

Mixad metod 

studie 

19/19 

Alla kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer samt 

självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBSR-

program.   

Ångest, upplevd hälsa 

och fysisk funktion hade 

signifikant förbättring. 

Positiva upplevelser av 

mindfulness och 

programmet men 

negativa åsikter kring 

programmets 

utformning. 

 

Medel 

Fish, Ettridge, 

Sharplin, 

Hancock & 

Knott. (2014). 

Australien 

Kvantitativ 

Enkelgrupps-

studie 

21/26 

20 kvinnor, 

6 män 

Självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBCSM-

program. 

Ångest, depression och 

psykisk ohälsa var 

signifikant lägre efter 

interventionen. 

Livskvalitet och andligt 

välmående var 

signifikant högre efter 

interventionen. 

 

Medel 

Henderson et al. 

(2013). 

USA 

Kvantitativ 

RTC-studie 

53/163 

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBSR-

program. 

Depression och ångest 

förbättrades signifikant 

efter interventionen. 

Välmåendet blev 

signifikant bättre. 

 

Hög 

Kvillemo & 

Bränström. 

(2011). 

Sverige 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

18  

Alla kvinnor 

Intervjuer efter 8 

veckors MBSR-

program. 

Övervägande positiva 

effekter; deltagarna blev 

lugnare, bättre 

sömnkvalitet, mer energi 

och mindre fysisk 

smärta. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3. Presentation av analyserade artiklar (n=18) 

Författare/År/

Land 

Typ av studie/ 

Metod 

Deltagare/ 

Kön 

Interventions

grupp/ 

Totalt 

Typ av intervention Huvudfynd 

 

Kvalitet 

Labelle, 

Campbell, Faris 

& Carlson. 

(2015). 

Kanada 

Kvantitativ 

Väntliste-

kontrollerad 

studie 

135/211 

171 kvinnor, 

40 män 

MBCR-program med 

självskattnings-

formulär efter 4 och 8 

veckor. 

Interventionsgruppen 

hade lägre nivå av stress-

symtom och 

humörstörningar samt 

lägre nivå av ältande och 

oro än kontrollgruppen 

efter interventionen. 

 

Hög 

Lengacher et al. 

(2012). 

USA 

Kvantitativ 

Enkelgrupps-

studie 

 

24/47  

34 kvinnor, 

13 män 

Självskattnings-

formulär samt klinisk 

undersökning under 6 

veckors MBSR-

program. 

Signifikant förbättring av 

stress och ångest sågs 

efter interventionen samt 

kortisol-nivåerna i saliv 

var lägre efter halva 

interventionen. 

 

Medel 

Monti et al. 

(2013). 

USA 

Kvantitativ 

Randomiserad 

jämförande 

studie 

98/191 

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBAT-

program samt 

uppföljning 6 

månader efter 

intervention. 

 

Signifikant förbättring 

gällande psykosocial 

stress och livskvalitet. 

 

Medel 

Stafford et al. 

(2013). 

Australien 

Kvantitativ 

Enkelgrupps-

studie 

24/47  

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär under 8 

veckors MBCT-

program. 

 

Psykisk ohälsa som 

ångest och depression 

sjönk signifikant under 

interventionen och 

livskvaliten ökade 

signifikant. 

 

Medel 

Stafford et al. 

(2015). 

Australien 

Kvantitativ 

Jämförande 

pilotstudie 

42 & 24/66 

Alla kvinnor 

8 veckors MBCT-

program jämfördes 

med 6 veckors MMP-

program, 

självskattnings-

formulär användes. 

 

Båda programmen hade 

positiv effekt på psykisk 

ohälsa, livskvalitet och 

upplevd mindfulness. 

 

Medel 

Thornton et al. 

(2014). 

USA 

Kvantitativ 

Okontrollerad 

studie med 

upprepande 

mätningar 

32/32 

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär vid 

upprepade tillfällen 

under interventionen 

som pågick i totalt 7 

månader. 

 

Psykisk ohälsa och 

ångest sjönk under 

interventionen och 

livskvalitet ökade. 

Medel 

 

 



9 
 

Forts. Tabell 3. Presentation av analyserade artiklar (n=18)  

Författare/År/

Land 

Typ av studie/ 

Metod 

Deltagare 

Interventions

grupp/ 

Totalt 

Kön 

Metod Huvudfynd 

 

Kvalitet 

van der Lee & 

Garssen. 

(2012). 

Nederländerna 

Kvantitativ 

Randomiserad 

väntliste-

kontrollerad 

studie 

59/83 

69 kvinnor, 

14 män 

Självskattnings-

formulär efter 9 

veckors MBCT-

program. 

 

Skattad trötthet var 

signifikant lägre samt 

välmåendet var 

signifikant högre efter 

interventionen. 

 

Medel 

Würtzen et al. 

(2015). 

Danmark 

Kvantitativ 

RTC-studie 

168/336 

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBSR-

program samt 

uppföljning 6 och 12 

månader efter 

intervention. 

Fysiska besvär blev 

signifikant bättre under 

interventionen. Psykisk 

ohälsa var signifikant 

bättre under alla 

mättillfällen. 

Hög 

Würtzen et al. 

(2013). 

Danmark 

Kvantitativ 

RTC-studie 

168/336 

Alla kvinnor 

Självskattnings-

formulär efter 8 

veckors MBSR-

program. 

 

Depression och ångest 

blev signifikant lägre 

efter interventionen. 

Hög 

 

 

Resultat 

Hur tillämpades interventionerna? 

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) 

Tio av studierna (Andersen et al., 2013; Birnie et al., 2010; Bränström et al., 2012; Campbell 

et al., 2012; Eyles et al., 2014; Henderson et al., 2013; Kvillemo & Bränström, 2011; Labelle 

et al., 2015; Würtzen et al., 2013; Würtzen et al., 2015) använde ett MBSR-program i någon 

form. Programmet pågick i åtta veckor, deltagarna träffades en gång per vecka och 

genomförde mindfulnessövningar i grupp. Varje session pågick i 90-120 minuter och leddes 

av en utbildad MBSR-instruktör. Övningarna bestod av olika formers meditation och yoga 

och deltagarna var dessutom rekommenderade att utöva 30-60 minuters meditation och yoga 

sex dagar i veckan i hemmet. I åtta av studierna (Andersen et al., 2013; Birnie et al., 2010; 

Bränström et al., 2012; Campbell et al., 2012; Eyles et al., 2014; Henderson et al., 2013; 

Würtzen et al., 2013; Würtzen et al., 2015) innehöll programmet även en längre mindfulness-

övning som pågick i 3-6 timmar.  
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Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) 

Fyra av studierna (Fish et al., 2014; Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015; van der Lee & 

Garssen, 2012) använde ett MBCT-program som intervention som pågick i 8-9 veckor. Tre 

studier (Fish et al., 2014; Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015) hade två timmars 

veckomöten medan en studie (van der Lee & Garssen, 2012) hade 30 minuter längre möte. 

Tre av studierna (Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015; van der Lee & Garssen, 2012) 

hade även en sex timmars intensivövning i mindfulness, vilket inte studien av Fish et al. 

(2014) hade. Fish et al. (2014) skiljde också sig i namn då de använde ett modifierat program 

som de kallade Mindfulness-based Cancer Stress Management-program vilket hade mer 

fokus på stress och hämtade element från MBSR.  

 

Andra mindfulness-baserade interventioner 

Fem studier (Carmody et al., 2012; Lengacher et al., 2012; Monti et al., 2013; Stafford et al., 

2015; Thornton et al., 2014) använde mindfulness på andra sätt. En studie (Monti et al., 2013) 

inriktades mot konst, en studie (Thornton et al., 2014) hade mindfulnessövningar i grupp och 

enskilt, i form av meditation och bodyscan, men utgick inte ifrån något speciellt program och 

en studies (Carmody et al., 2012) intervention bestod av sitt-meditation och medveten 

närvaro vid måltider. En studie (Lengacher et al., 2012) hade arbetat fram ett MBSR-program 

speciellt för cancer, det pågick i sex veckor och innefattade tre lektioner med 

mindfulnessövningar samt tre lektioner på CD att utföra hemma. I studien av Stafford et al., 

(2015) jämförde två program; ett program kallat Mindfulness meditation program (MMP) 

som bestod av 90 minuters meditation i grupp under sex veckor och ett MBCT-program.  

 

Sammanfattningsvis var MBSR det vanligaste programmet då det användes i 10 av 18 

studier. MBCT användes i fyra studier och resterande hade enskilda varierande program. 

Studien av Lengacher et al. (2012) använde sig av ett MBSR-program som de själva arbetet 

fram med fokus på cancer. Detta program räknas dock inte in i de andra tio studierna med 

MBSR. Det var ovanligt att studierna som använde MBSR- och MBCT-programmen höll sig 

exakt till originalprogammen, istället gjordes små ändringar främst i nedskärning av tid. 

 

Vad påverkade interventionerna och vilken verkan hade de? 

Resultaten från andra och tredje frågeställningen presenteras tillsammans nedan samt i figur 

1.  
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Figur 1. Presentation av frågeställning 2. 

 

Överblick över fenomen som undersökts samt hur många gånger de tas upp i studierna 

 

Välmående 

Tio av studierna (Birnie et al., 2010; Eyles et al., 2014; Fish et al., 2014; Henderson et al., 

2013; Labelle et al., 2015; Lengacher et al., 2012; Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015; 

van der Lee, & Garssen, 2012; Würtzen et al., 2015) undersökte deltagarnas välmående. Till 

välmående räknades andligt, socialt och fysiskt välmående, samt livskvalitet. Sex av 

studierna (Birnie et al., 2010; Eyles et al., 2014; Fish et al. 2014; Henderson et al., 2013; 

Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015; van der Lee, & Garssen, 2012; Würtzen et al., 

2015) visade att välmåendet blev signifikant bättre efter interventionen. En av studierna 

(Stafford et al., 2013) visade att effekten höll i sig i tre månader efter interventionen och två 

studier (van der Lee, & Garssen, 2012; Würtzen et al., 2015) visade att effekten kvarstod i 

sex månader efter interventionen.  

 

Fysiska symtom 

Sex av studierna (Birnie et al., 2010; Campbell et al., 2012; Eyles et al., 2014; Monti et al., 

2013; van der Lee & Garssen, 2012; Würtzen et al., 2015) undersökte hur deltagarnas fysiska 

symtom påverkades med hjälp av självskattningsformulär. Två studier (Eyles et al., 2014; 
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Monti et al., 2013) visade att fysisk funktion blev signifikant bättre efter interventionen. Tre 

studier (Birnie et al., 2010; Monti et al., 2013; Würtzen et al., 2015) visade att fysiska besvär 

blev signifikant bättre efter interventionen och i ett fall höll effekten i sig i sex månader 

(Würtzen et al., 2015). I studien av Campbell et al. (2012) undersöktes blodtryck, vilket sjönk 

signifikant under interventionen. 

 

Ångest 

Elva studier (Birnie et al., 2010; Bränström et al., 2013; Eyles et al., 2014; Fish et al. 2014; 

Henderson et al., 2013; Kvillemo & Bränström, 2011; Lengacher et al., 2012; Monti et al., 

2013; Thornton et al., 2014; Würtzen et al., 2013; Würtzen et al., 2015) undersökte 

deltagarnas skattade ångest via självskattningsformulär. Sex av studierna (Birnie et al., 2010; 

Eyles et al., 2014; Fish et al. 2014; Henderson et al., 2013; Monti et al., 2013; Thornton et al., 

2015) beskrev att ångesten förbättrades signifikant under interventionerna. En studie 

(Würtzen et al., 2013) beskrev att effekten av interventionen höll i sig i 12 månader efter 

interventionen. Deltagarna i en studie (Kvillemo & Bränström, 2011) beskrev även att de 

kände sig lugnare efter interventionen, då de nu fått verktyg att hantera ångesten, vilket även 

ledde till färre ångestattacker.  

 

Depression 

Åtta studier (Birnie et al., 2010; Bränström et al., 2013; Eyles et al., 2014; Henderson et al., 

2013; Lengacher et al., 2012; Monti et al., 2013; Thornton et al., 2014; Würtzen et al., 2013) 

undersökte depression hos deltagarna. I samtliga studier förbättrades depressionen under 

interventionen. I en studie (Würtzen et al., 2013) varade effekten av interventionen i sex 

månader.  

 

Stress 

Fem studier (Bränström et al., 2012; Henderson et al., 2013; Kvillemo & Bränström, 2011; 

Labelle et al., 2015; Lengacher et al., 2012) undersökte deltagarnas upplevda stress. I en 

studie (Lengacher et al., 2012) undersöktes stressnivån i kroppen genom att mäta kortisol i 

deltagarnas saliv. Resultatet visade att kortisolnivåerna sjönk signifikant under första veckan 

och var lägre efter interventionen. Fyra studier (Bränström et al., 2012; Henderson et al., 

2013; Labelle et al., 2015; Lengacher et al., 2012) visade att deltagarnas upplevda stress-

symtom minskade efter interventionen. En studie (Kvillemo & Bränström, 2011) beskrev att 
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deltagarna kände sig lugnare och hade lättare att hantera stressande situationer efter 

interventionen.  

 

Psykisk ohälsa 

Sex studier (Fish et al. 2014; Monti et al., 2013; Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015; 

Thornton et al., 2014; Würtzen et al., 2015) undersökte psykisk ohälsa. Begreppet innefattar 

psykiskt lidande, förtvivlan och allmän psykisk ohälsa. Samtliga studier visade signifikant 

förbättring av psykisk ohälsa efter interventionen. I en artikel (Würtzen et al., 2015) bestod 

effekten i 12 månader efter interventionen och i en annan artikel (Fish et al. 2014) bestod 

effekten i upp till tre månader efter interventionen.   

 

Sömn 

Fem studier (Andersen et al., 2013; Birnie et al., 2010; Eyles et al., 2014; Kvillemo & 

Bränström, 2011; van der Lee & Garssen, 2012) undersökte sömn hos deltagarna. En studie 

(Kvillemo & Bränström, 2011) beskrev att deltagarna sov bättre efter interventionen, och att 

detta även ledde till upplevelser av mer energi. En annan studie (Andersen et al., 2013) 

beskrev att sömnkvalitén förbättrades signifikant under interventionen men att effekten avtog 

efter sex månader. Tröttheten förbättrades i tre studier (Birnie et al., 2010; Eyles et al., 2014; 

van der Lee & Garssen, 2012) men förbättringen var endast signifikant i studierna av Birnie 

et al. (2010) och van der Lee & Garssen (2012).  

 

Oro och negativa tankar 

Tre studier (Campbell et al., 2012; Kvillemo & Bränström, 2011; Labelle et al., 2015) 

undersökte deltagarnas oro och negativa tankar. Begreppet negativa tankar innefattade 

ältande av sjukdomen som att inte kunna tänka på något annat än att vara sjuk (Kvillemo & 

Bränström, 2011; Labelle et al., 2015). Studierna (Kvillemo & Bränström, 2011; Labelle et 

al., 2015) visade att deltagarna upplevde mindre oro och mer lugn efter interventionen. De 

beskrev även att de fått en större distans till negativa tankar, vilket upplevdes som positivt 

(Kvillemo & Bränström, 2011). Två studier (Campbell et al., 2012; Labelle et al., 2015) 

visade även att ältandet blev signifikant lägre efter interventionen.  

 

Smärta 

Tre studier (Eyles et al., 2014; Kvillemo & Bränström, 2011; Monti et al., 2013) undersökte 

smärta hos deltagarna. Alla tre visade på förbättring dock framkom det inte i de kvantitativa 
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studierna (Eyles et al., 2014; Monti et al., 2013) någon signifikant förbättring.  

 

Närvaro i nuet 

Tre studier (Campbell et al., 2012; Henderson et al., 2013; Labelle et al., 2015) undersökte 

deltagarnas närvaro i nuet, vilket beskrivs som medveten närvaro. Samtliga tre studier visade 

att närvaron i nuet ökade signifikant.  

 

Sammanfattningsvis undersökte studierna en mängd olika besvär som påverkades av 

interventionerna. Resultaten visar att både psykiska och fysiska besvär påverkades positivt. 

Psykiska besvär som depression, ångest och stress undersöktes och samtliga besvär 

förbättrades efter interventionerna. En rad olika fysiska besvär undersöktes, där resultatet 

visar att interventionerna även kan påverka dessa positivt. En tredjedel av studierna 

undersökte psykisk ohälsa utifrån skattningsformulär. Där sågs en förbättring som i vissa fall 

även var bestående i upp till 12 månader.  

 

Hur upplevde patienterna interventionen? 

I sex av studierna (Birnie et al., 2010; Eyles et al., 2014; Kvillemo & Bränström, 2011; 

Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015; Würtzen et al., 2015) studerades deltagarnas 

upplevelser av interventionen. 

 

Positiva upplevelser av interventionen  

I samtliga sex studier (Birnie et al., 2010; Eyles et al., 2014; Kvillemo & Bränström, 2011; 

Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015; Würtzen et al., 2015) beskrev deltagarna positiva 

upplevelser av mindfulness. I flera studier (Birnie et al., 2010; Eyles et al., 2014; Stafford et 

al., 2015) beskrev deltagarna att det var viktigt att få verktyg att använda i svåra situationer. 

Deltagare beskrev även att de uppskattade att bli mer medvetna om sin kropp och sina tankar 

samt att de lärde sig uppskatta och acceptera sin situation (Stafford et al., 2013). En del 

deltagare beskrev även känslor av att vara mer rädd om sig själv (Kvillemo & Bränström, 

2011; Stafford et al., 2013). Att tillåtas förlora kontrollen beskrevs som en positiv upplevelse 

under interventionen som att kunna släppa tankar och känslor fria utan att behöva ta ställning 

till dem (Eyles et al., 2014; Kvillemo & Bränström, 2011). I flera studier (Kvillemo & 

Bränström, 2011; Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015) uttryckte deltagarna 

uppskattning över mindfulness-övningarna som utfördes i hemmet men även gruppmomenten 

var uppskattade. Att få lyssna till andras upplevelser och att dela med sig av egna, beskrevs 
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som givande och värdefullt för individen (Kvillemo & Bränström, 2011; Stafford et al., 2013; 

Stafford et al., 2015). I två studier (Stafford et al., 2013; Stafford et al., 2015) beskrev 

samtliga deltagare att de rekommenderade mindfulnessövningar till andra personer med 

cancer.   

 

Negativa upplevelser av interventionen 

I tre studier (Eyles et al., 2014; Kvillemo & Bränström, 2011; Stafford et al., 2013) beskrevs 

negativa upplevelser av interventionen. Vissa övningar upplevdes svåra att utföra på grund av 

fysiska hinder som stelhet eller smärta och under vissa övningar somnade deltagare, vilket 

även det upplevdes som negativt (Kvillemo & Bränström, 2011). En del deltagare kände sig 

tvingade att konfrontera negativa händelser i livet, utan att uppleva någon positiv effekt 

(Eyles et al., 2014; Kvillemo & Bränström, 2011). En del deltagare beskrev att MBSR-

schemat var för strukturerat samt innehöll onödiga moment. Det upplevdes även besvärligt att 

behöva passa tider och att behöva resa till gruppmomenten (Eyles et al., 2014; Kvillemo & 

Bränström, 2011; Stafford et al., 2013).  

 

Sammanfattningsvis visade samtliga sex studier att deltagarna kände positiva upplevelser av 

mindfulness men hälften av dem beskrev även negativa upplevelser. Många beskrev att 

gruppövningar var positivt då de fick chansen att möta andra i liknande situation som de 

själva befann sig i. Utöver gruppaspekten beskrev vissa att de fick verktyg att använda i svåra 

situationer och lärde sig att acceptera sin egen situation. Bland de negativa reaktionerna fanns 

upplevelser om att det blev fokus på sjukdom och negativa tankar utan att det blev bättre. 

Dessutom fanns negativ kritik mot själva strukturen av programmen.  

 

Diskussion 

Syftet med den utförda litteraturöversikten var att beskriva den samlade kunskapen kring 

mindfulness som intervention för patienter med cancer. Resultatet visar att MBSR-program 

var den vanligaste interventionen bland de studier som inkluderats i litteraturöversikten. 

Behovet att modifiera programmet belystes, och det gällde inte bara MBSR utan även för 

MBCT. Modifieringarna handlade främst om själva tidsaspekten där det oftast var en 

förminskning av tid jämfört med originalprogrammen. Det sammantagna resultatet visade att 

mindfulness kan vara en effektiv intervention för att lindra de fysiska och psykiska problem 
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som kan drabba personer med cancer. Generellt sett sågs signifikanta förbättringar inom alla 

undersökta områden.  

 

Resultatet i litteraturöversikten visar att mindfulnessbaserade interventioner kan vara 

effektiva för att förbättra patienter med cancers besvär och mående. Utöver mindfulness finns 

andra komplementära och alternativa behandlingsmetoder för dessa patienter. Kang, McArdle 

och Suh (2014) undersökte hur kvinnor med bröstcancers livskvalitet, humör och stress 

påverkades av olika alternativa behandlingar. Behandlingarna innefattade moment som 

böner, massage, kiropraktik, musik, meditation, grönt te och intag av olika vitaminer. De 

olika momenten hade olika funktioner; böner, musik och meditation användes för att öka 

patienternas kontroll, vitaminer och grönt te användes för att stärka immunförsvaret och 

kiropraktik och massage användes som smärtlindring. I studien av Kang et al. (2014) fick 

patienterna själva välja vilka metoder de ansåg mest lämpliga att utöva och det visade sig ha 

god effekt på livskvalitet, humör och stress. En signifikant förbättring sågs över tid, där 

effekten var störst efter sex månader.  I denna litteraturöversikts resultat framkom att 

upplevelsen av stress minskade och välmåendet ökade, där effekten av interventionen 

gällande välmående höll i sig i tre till sex månader efter interventionen. I likhet med resultatet 

i den utförda litteraturöversikten uttryckte deltagarna i studien av Kang et al. (2014) positiva 

upplevelser av interventionen, där böner beskrevs som mest tillfredsställande.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att mindfulnesstudier ofta undersöker depression 

hos personer med cancer. Resultatet i litteraturöversikten visar även att mindfulnessbaserade 

interventioner kan vara effektiva för att minska depression, dock kan depression behandlas på 

flera olika sätt. Exempel på dessa är antidepressiva läkemedel, kognitiv beteende terapi 

(KBT), “psychoeducation” och gruppterapi (Fulcher, Kim, Smith & Sherner, 2014; Spiegel & 

Riba, 2015). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2004) menar att det finns 

flera antidepressiva läkemedel och psykoterapier som har god effekt vid behandling av 

depression hos vuxna personer, vilket även resultaten i denna litteraturöversikt visar, då 

mindfulnessbaserade interventioner räknas till psykoterapier. I likhet med denna studies 

resultat menar Zainal, Booth och Huppert (2013) att MBSR är en effektiv metod för att 

minska depression, ångest och upplevd stress hos personer med bröstcancer. De anser även 

att MBSR bör erbjudas till patienter med bröstcancer för att på längre sikt förbättra deras 

livskvalitet. Tang, Wang och Chou (2015) menar att sjukvården måste bli bättre på att 

screena för emotionella störningar, detta för att personer med cancer och depression oftare 
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har suicidtankar och högre risk för självmord än övriga personer med cancer. Walker et al. 

(2014) menar att personer med lungcancer oftare lider av depression än personer med andra 

cancertyper samt att kvinnor oftare blir deprimerade än män. Detta väcker en tanke att 

screening för psykiska problem bör införas, främst hos patienter med lungcancer. 

 

I denna litteraturöversikt sågs övergripande positiva resultat för både fysiska och psykiska 

besvär. Under studiens litteraturbearbetning framträdde funderingar kring vad är det i 

mindfulnesskonceptet som skapar förbättringen hos deltagarna. I litteraturöversiktens resultat 

framkom att mindfulnessbaserade interventioner har positiv effekt på många besvär, men då 

de mindfulnessbaserade interventioner som framkommit i studiens bearbetning skiljer sig 

från varandra och innefattar många olika hälsofrämjande övningar är det svårt att avgöra vad 

som är den effektiva komponenten. Shapiro, Carlson, Astin och Freedman (2006) har skapat 

en teori för att förklara mekanismerna i mindfulness. Teorin kallas reperceiving och beskrivs 

som en aktiv process som ökar möjligheterna att nå ett positivt resultat. Det innebär att en 

person som har en avsikt med sitt deltagande samt går in i interventionen med öppenhet och 

ett icke-dömande synsätt, får möjlighet att ändra perspektiv på situationen. Denna metod 

kräver att personen verkligen hänger sig åt interventionen. Detta kan vara en förklaring till att 

vissa deltagare inte upplevde någon effekt av interventionen. Shapiro et al. (2006) menar att 

reperceiving kan hjälpa personen att hantera svåra situationer genom att förändra sin situation 

från subjektiv till att istället bli objektiv. På detta sätt kan en upplevd känsla av exempelvis 

smärta eller depression uppfattas av personen, men förflyttas bort från kroppen. Shapiro et al. 

(2006) beskriver det som “this depression is not me”. Vidare menar Shapiro et al. att 

personens tolerans och förmåga att stå emot negativa påfrestningar ökar genom att se den 

upplevda känslan som just en känsla, ett emotionellt stadium som kommer att gå över och 

inte behöver fruktas. Att interventionen verkar kräva både fokus och energi för att ge effekt, 

kan ses både positivt och negativt. Det kan i sig vara en välbehövlig distraktion från vardagen 

med sjukdom men även skapa stress och ångest av att inte klara av momenten. Resultatet i 

denna litteraturöversikt visar även att välmåendet ökade signifikant av interventionen, något 

som kan förklaras av att personens tolerans mot påfrestningar ökar. I denna studies resultat 

framkom också att personer med cancer beskrev negativa upplevelser av interventionen. 

Främst beskrevs dessa handla om strukturen av interventionerna, men det framkom även 

upplevelser av att inte bli hjälpt av interventionen. Med utgångspunkt i teorin av Shapiro et 

al. (2006) skulle detta kunna vara förorsakat av att personer inte kunnat hänge sig åt 

interventionen. Då det i denna studies resultat framkom att personer med cancer hade det 
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fysiskt svårt att genomföra en del övningar då kroppen var påverkad av cancersjukdomen, 

bedöms dock detta vara en mer avgörande orsak än brist på hängivenhet. Att ha en smärtande 

kropp kan vara frustrerande och begränsande för den drabbade och det kan finnas en stor 

rädsla att utföra rörelser som kan skapa mer smärta (Thomas, 2000) 

 

I resultatet av denna litteraturöversikt framkom få biverkningar av interventionen. En del 

deltagare upplevde att det blev ett fokus på sjukdomen och att inte vara frisk och därmed 

upplevdes interventionen som negativ. Hanley, Abell, Osborn, Roehrig, och Canto (2016) 

belyser olika problem som just nu finns i forskningen kring mindfulness. Ett problem som 

uppmärksammas är avsaknaden av empiriskt bevis när det kommer till kontraindikationer och 

biverkningar. De menar att individer med schizofreni, bipolär sjukdom, tvångssyndrom och 

posttraumatisk stress syndrom blivit varnade att delta i mindfulnessövningar på grund av risk 

för psykoser och förstärkta negativa aspekter i de nämnda sjukdomarna och syndromen. 

Vidare menar Hanley et al. (2016) att det kan vara viktigt att göra en bedömning på 

individnivå om just mindfulness är rätt intervention för personen. Vårt resultat hade 

förmodligen sett annorlunda ut om deltagares symtom och förutsättningar var kopplade till en 

speciell mindfulnessbaserad intervention. Det hade förmodligen framkommit större 

förbättringar och färre negativa upplevelser. På grund av den kritik Hanley et al. (2016) för 

upplever vi att det just nu finns oklarheter i vem som ska få en mindfulnessbaserad 

intervention, varför den ska få det och varför just den specifika interventionen som till 

exempel MBSR eller MBCT.  

 

Intervention 

Litteraturöversiktens resultat visar att mindfulnessbaserade interventioner på ett effektivt sätt 

kan förbättra många besvär hos patienter med cancer. Det kan vara ett komplement till annan 

behandling för psykiska och fysiska besvär och bör erbjudas till patienter med cancer. 

Lengacher et al. (2015) menar att mindfulnessbaserade interventioner resulterar i en 

hälsofrämjande livskvalitet till en låg kostnad, vilket vi anser bör kunna utnyttjas på ett bättre 

sätt. De övervägande positiva reaktioner som framkom i denna studies resultat samt 

deltagarnas uppskattning över att få verktyg att hantera sina känslor anser vi utgör en skälig 

orsak till att arbeta fram mindfulnessprogram på sjukhus och vårdinrättningar, dit personer 

med cancer remitteras. Genom att utbilda ett fåtal sjuksköterskor till instruktörer och 

genomföra gruppbaserade interventioner med träffar en gång i veckan, kan behovet av 

interventionen täckas. Detta skulle innebära att många grupper kan vara igång samtidigt. För 
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att sjuksköterskan ska kunna stödja personer med cancer är det viktigt att se hela människan 

och dennes behov, men det är också viktigt att ha verktyg för att möta dessa behov. En 

mindfulnessbaserad intervention skulle kunna vara ett sådant verktyg och därigenom hjälpa 

sjuksköterskor att lindra besvär hos personer med cancer.   

 

Metoddiskussion 

Denna studie är en integrerad kunskapsöversikt som syftar till att beskriva den samlade 

kunskapen kring mindfulness som en intervention för patienter med cancer. För att säkerställa 

studiens kvalitet presenteras studiens trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2014, s.302-303).   

 

Trovärdighet innebär att studiernas kärna behålls, utan att förvrängas (Holloway & Wheeler, 

2014, s.302-303). I denna studie innebar det att data extraherades och analyserades med 

hänsyn till ursprungstexten och att resultaten överensstämde med studiernas resultat. Vidare 

var författarna noga med att försöka att inte tolka deltagarnas beskrivna upplevelser, utan att 

arbeta textnära. Att helt undvika tolkning är svårt och författarna är därför medvetna om att 

viss tolkning kan förekomma. Något som kan stärka trovärdigheten ytterligare är att analysen 

och resultatet diskuterades med andra studenter och lärare vid seminarietillfällen under 

arbetets gång.  

 

Bekräftelsebarhet syftar till att läsaren skall kunna spåra data tillbaka till originalkällan samt 

att resultatet svarar mot syftet (Holloway & Wheeler, 2014, s. 303). I detta fall har författarna 

dokumenterat analysprocessen tydligt för att kunna återfinna ursprungskällan. För att 

säkerställa att extraherad data svarade mot studiens syfte skapades en tabell per artikel. I 

varje tabell fanns frågeställningarna presenterade och den extraherade datan fördes in som 

svar på dessa. Bekräftelsebarhet innebär också att författarnas förförståelse skall finnas 

beskriven (Wallengren & Henricson, 2014). I denna studie har författarna inte beskrivit den, 

vilket kan ses som en svaghet.   

 

Pålitlighet syftar till att säkerställa att studien är utförd på ett tillförlitligt sätt för att läsaren 

ska kunna lita på resultatet. För att uppnå pålitlighet är det viktigt att alla steg i studien är 

tydligt beskrivna, detta innefattar även kontext. Metoden skall beskrivas på ett sätt som 

möjliggör en återupprepning av studien (Holloway & Wheeler, 2014, s. 302-303). Denna 

studies pålitlighet ökar genom att litteratursökningen är tydligt beskriven och presenterad i 
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tabell. Valda MeSH/Cinahl headings-sökord kombinerades med fritext-ord för att få ett 

vidare resultat. De studier som svarade mot syftet valdes ut och kvalitetsgranskades av 

författarna var för sig. Att inte kvalitetsgranska alla studier gemensamt kan ses som en 

svaghet, då olikheter i bedömningen kan uppstå. Analysen är tydligt beskriven med stöd i 

Whittemore och Knafl (2005) och studien kan upprepas genom att följa metodbeskrivningen. 

Vår litteraturöversikt inkluderar inte all forskning som finns inom ämnet vilket kan ses som 

en svaghet, dock var det inte möjligt då tiden för arbetet var begränsad.  

 

Överförbarhet innebär att studiens resultat skall kunna överföras till liknande population och 

kontext (Holloway & Wheeler, 2014, s. 303). Studierna som är inkluderade i denna 

litteraturöversikt är utförda i Sverige, Danmark, Nederländerna, Kanada, USA och 

Australien. Författarna anser att det finns god möjlighet att resultaten blir liknande om 

studien utförs även i andra länder med liknande sjukvårdsystem och ekonomi. 

 

Slutsatser 

Denna studie visar att mindfulnessbaserade interventioner kan användas för att hjälpa 

personer med cancer. Alla mindfulnessbaserade interventioner som har undersökts var 

gruppbaserade men utförandet av interventionerna varierade. Resultatet visade att det fanns 

en tendens att modifiera originalprogrammen för att ta hänsyn till patienternas förmåga och 

tid, vilket kan vara orsak till att interventionerna visade sig påverka både fysiska och 

psykiska besvär till det bättre. Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att mindfulnessbaserade 

interventioner kan utgöra ett komplement till annan behandling för patienter med cancer. För 

att sjuksköterskor ska kunna stödja personer med cancer anser vi det vara av värde att de har 

kunskap om mindfulness och dess effekt på olika besvär som är vanligt förekommande vid 

sjukdomen. Mer forskning behövs dock för att öka förståelse för vad den aktiva komponenten 

i mindfulnessbaserade interventioner faktiskt är, samt att genom större RCT-studier kartlägga 

dess effektivitet och biverkan.  
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