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Komplementär och integrativ medicin vid cancer  
I samband med din cancerbehandling ställs du och dina närmaste inför många frågor och val. 
Kanske funderar ni över vad man själv kan göra som komplement till de behandlingar som 
planeras. Komplementär-, alternativ- och integrativmedicin är ett aktivt forskningsfält och det 
tillkommer hela tiden ny kunskap. En del av dessa metoder används inom hälso-och sjukvården 
medan flertalet används utanför. Det är naturligt att du som behandlas för cancer eller dina 
närstående vill försöka bemästra situationen med alla medel. Att lägga till preparat eller 
behandlingar kan innebära både möjligheter och risker. Det är svårt att ge generella råd – oftast 
behöver de anpassas till den individuella situationen.  

Ett bra första steg är att du skaffar dig mer kunskap för att i ett nästa steg kunna samråda med 
din vårdgivare. Nedan ges förslag på användbara vetenskapliga och produktneutrala webbsidor 
där du både kan hitta svar på många frågor och dra ut vetenskapliga sammanfattningar som du 
kan ta med till ditt möte med din vårdgivare.  

Kropp-själ-metoder  

Exempel på kropp-själ-metoder är meditation, mindfulness, akupunktur, avslappning och yoga. 
Dessa kan enligt aktuell forskning ha bra effekt vid stress, smärta, ångest, oro, depressiva 
symtom, cancerrelaterad trötthet, illamående, sömnbesvär och ge förbättrad livskvalitet. I 
källorna nedan kan du kolla upp vilka metoder som har effekt för vilka symtom. Det är bra att 
välja terapeut med omsorg, särskilt utanför hälso- och sjukvården, då man utan legitimation inte 
faller under hälso- och sjukvårdslagen. Till exempel bör terapeuten berätta om mål, innehåll och 
förväntad behandlingstid. Det kan också vara värt att kolla om terapeuten tillhör något 
yrkesförbund som har formulerade etiska riktlinjer och kvalitetskrav för sina medlemmar. Enligt 
patientsäkerhetslagen får inte andra än legitimerad personal behandla själva cancersjukdomen 
– om någon utlovar bot mot cancer bör man vara försiktig.  

Naturpreparat 

Naturpreparat är ett samlingsnamn för växtbaserade läkemedel, kosttillskott, vitaminer och 
mineraler. De innehåller ofta ämnen som både kan ha farmakologiska effekter och orsaka 
biverkningar. De kan innehålla ämnen i högkoncentrerad form och ska inte förväxlas med 
samma ämnen i maten. Vissa naturpreparat kan förstärka eller försvaga effekterna av en 
cancerbehandling.  

Kvalitetskontrollen av naturpreparat beror på hur de regleras. Växtbaserade läkemedel 
kontrolleras enligt lag avseende kvalitet och säkerhet såsom övriga läkemedel. För kosttillskott 
finns ingen motsvarande obligatorisk kontroll. 

Faktagranskade källor 

På följande webbsidor hittar du evidensbaserad information om effekt och säkerhet för specifika 
metoder, preparat och symtom: 

 Läs mer på cancercentrum.se. Sök på Komplementär och alternativ medicin. 

 Läs mer på mpa.se. Sök på Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.  

 Läs mer på cam-cancer.org. Klicka på Evidence-based summaries. 

 Läs mer på mskcc.org. Sök på About Mind-Body Therapies eller Search about herbs. 

 Läs med på cancer.gov. Sök på PDQ Integrative therapies summaries. 

https://www.mskcc.org/cancer-care/diagnosis-treatment/symptom-management/integrative-medicine/mind-body
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