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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter som vårdas med enteral eller parenteral nutrition har blivit mer 

förekommande i vården. Att sjuksköterskan hade hög kompetens gällande artificiell 

nutrition, kunde vara avgörande för hur patienterna kunde själva hantera problem som 

uppstod i samband med infusionen i hemmet. Syfte: är att beskriva patienters upplevelse av 

sitt dagliga liv med enteral eller parenteral nutrition i hemmet. Metod. Allmän 

litteraturöversikt med beskrivande design. Tio artiklar med kvalitativa och kvantitativa 

ansatser har inkluderats. Resultat: Social isolering, tidskrävande, biverkningar och nedsatta 

funktioner är upplevelser som kopplas ihop med att ha artificiell nutrition i hemmet. 

Välbefinnande är något som kan upplevas om patienterna får hjälp att hantera dom negativa 

aspekterna med artificiell nutrition. Slutsats: Genom att belysa patienternas upplevelser av 

att leva med artificiell nutrition i hemmet kan sjuksköterskorna lindra lidande och främja 

hälsa. 

Nyckelord: Enteral nutrition, parenteral nutrition, patientupplevelse, välbefinnande 

  

  



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Patients treated with enteral or parenteral nutrition have become more 

prevalent in care. That the nurse had high skills in artificial nutrition could be crucial for how 

the patients themselves could handle problems that occurred during the infusion at home. 

Aim: is to describe the patients' perception of their daily lives with enteral or parenteral 

nutrition at home. Method: General literature overview with descriptive design. Ten articles 

with qualitative and quantitative approaches has been included. Results: Social isolation, 

time consuming, side effects and impaired functions are experiences related with artificial 

nutrition at home. Well-being is something that can be experienced if patients are helped to 

deal with the negative aspects of artificial nutrition. Conclusion: By highlighting patients' 

experiences of living with artificial nutrition at home, nurses can alleviate suffering and 

promote health. 

Keywords: Enteral nutrition, parenteral nutition, patients´experiences, well-being. 
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1 INLEDNING  

Från skolan presenterades det ett antal förslag, gällande intresseområden att skriva 

examensarbetet om. Det intresseområde som valdes kommer från Landstinget Sörmland och 

handlar om att vårda patienter med parenteral näringstillförsel utifrån sjuksköterskans 

ansvar och där examensarbetet har sin grund. Intresseområdet valdes för att författaren till 

examensarbetet har kommit i kontakt med enteral och parenteral nutrition under 

verksamhetsförlagd utbildning till under studier till både sjuksköterska och undersköterska 

samt i sitt yrkesliv som undersköterska. Möten med patienter i sjukvården som haft enteral 

eller parenteral nutrition har skapat en nyfikenhet hos författaren till examensarbetet att ta 

reda på mer om ämnet. 

 Vårdandet av patienter med enteral eller parenteral nutrition har blivit mer förekommande i 

sjukvården och att få med sig behandlingen hem efter sjukhusvistelse har blivit vanligare. Det 

finns möjligheter att få hjälp med infusionen om patienten inte klarar av det själv till exempel 

vid enteral nutrition. Hjälpen består av sjuksköterskor från kommunen/ hemsjukvården 

alternativt av sjuksköterskor som jobbar genom lasarettsansluten hemsjukvård eller 

avancerad hemsjukvård. För att kunna främja patientens välbefinnande och hälsa i mitt 

vårdande, kan en djupare förståelse hos mig som sjuksköterska om patientupplevelser vara 

fördelaktigt för patienterna. I detta examensarbete kommer enteral och parenteral nutrition 

framledes beskrivas som artificiell nutrition (AN). De som har artificiell nutrition kommer 

kallas patienter. 

2  BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras; centrala begrepp, styrdokument inom sjukvården, Erikssons 

vårdteoretiska perspektiv, presentation av tidigare forskning ur ett sjuksköterskeperspektiv 

inom vårdområdet och bakgrunden avslutas med examensarbetets problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp i examensarbetet 

Begrepp som förklaras nedan är: Nutrition, artificiell nutrition, enteral nutrition och 

parenteral nutrition. 

2.1.1 Nutrition och malnutrition 

Nutrition är människans intag av mat. Bra kost tillsammans med regelbunden fysisk aktivitet 

är en viktig del i att ha god hälsa. Minskad immunitet ökar mottaglighet för sjukdom och 

försämrad fysik är några risker med dålig kost. Dålig kost kan även påverka den mentala 

utvecklingen hos människan (WHO, 2017a). Enligt Socialstyrelsen (2011) är nutrition ett 

begrepp för både näring och tillförsel av näring. Malnutrition är enligt WHO (2017b) dålig 

näring. Malnutrition finns i olika former. Undernäring innebär att en patient inte får i sig 

tillräckligt med mat. Undernäring kan orsaka infektionssjukdomar. WHO (2017b) menar att 

även patienter som lider av fetma har mikronäringsbrist vilket innebär att en patient inte får i 

sig tillräcklig med viktiga vitaminer och mineraler genom sin kost.  

2.1.2 Artificiell nutrition 

Artificiell nutrition är då en människa får sitt näringsintag på konstgjord väg, det vill säga 

enteral nutrition och parenteral nutrition (Socialstyrelsen, 2011). Neurologiska sjukdomar 

som orsakar långvariga ätsvårigheter, gastrointestinal cancer eller huvud- och halscancer kan 

vara indikationer till att patienter får enteral nutrition i hemmet (Bjuresäter, Larsson och 

Athlin, 2015). Anorexia nervosa och malnutrition kan även vara orsak till att en patient får 

artificiell nutrition (Ke, Chiu, Hu, och Lo, 2008). 

2.1.3 Enteral nutrition 

Enteral nutrition är näringsterapi som ges via sond eller stomi (Cederholm et al., 2016). Det 

finns tre olika sonder som en patient kan få via näsan; naso-gastrisk sond, naso-jejunal sond 

och naso-stolpen pyloric sond (Cederholm et al., 2016). Stomi finns varianterna perkutan 

endoskopisk gastrostomi även kallad PEG, eller med perkutan endoskopisk jejunostomi 

(PEJ). Total enteral nutrition är när patienten erhåller allt sitt näringsintag utan oralt eller 

parenteralt intag. Enteral nutrition i hemmet innebär att patienten får sitt näringsintag via 

exempelvis PEG i sitt hem (Cederholm et al., 2016). 
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2.1.4 Parenteral nutrition 

Parenteral nutrition är näringsterapi som ges genom venös infusion. Infusionen kan ges 

genom central venkateter eller perifer venkateter. Total parenteral nutrition innebär att 

patienten erhåller sitt näringsbehov endast via venös infusion (Cederholm et al., 2016). 

Kroniska gastrointestinala sjukdomar, malign obstruktion eller partiell obstruktion av mag-

tarmkanalen kan vara orsaker till att en patient får parenteral nutrition (Cederholm et al., 

2016). 

2.2 Styrdokument inom sjukvården 

Sjuksköterskor ska arbeta förebyggande och motverka ohälsa hos patienterna, samt anpassa 

vården utefter varje enskild individ gällande information och vårdplan, gällande exempelvis 

nutritionsvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SFS 2017:30). 

Sjuksköterskor ska arbeta utifrån hälso- och sjukvårdslagen (SOFS 2014:10), för att fastställa 

hur rutiner av undernäring ska kunna förebyggas och behandlas. Samt rutiner för när en 

patients näringstillstånd ska utredas och hur utredningen skall genomföras. Enligt patient 

lagen (SFS 2014:821) skall den vård som ges till patienten, ska ha vetenskapliggrund och vara 

evidensbaserad. Socialstyrelsen (2011) menar att artificiell nutrition kan hjälpa patienter att 

upprätthålla adekvat näringstillförsel då de inte kan tillgodose sig själva med tillräckligt 

näringsintag av vanlig mat. Denna näringsform sätter krav på hälso- och sjukvårdspersonal 

att utforma, övervaka och kontrollera behandlingen för att undvika komplikationer hos 

patienten. Nytta-riskperspektivet skall alltid övervägas och patienten ska vara delaktig i 

beslutet (Socialstyrelsen, 2011). Nytta-riskperspektivet innebär att med en samlad 

bedömning av patientens tillstånd görs för att kunna bedöma hur vida riskerna med att 

behandlas med artificiell nutrition ställs emot den förväntade nyttan av behandlingen 

(Socialstyrelsen, 2011). 

2.3  Teoretiskt perspektiv  

Examensarbetets teoretiska perspektiv utgår ifrån Eriksson (2015). Eriksson menar att 

lidandet är en del av livet, tillsammans med hälsa så utgör det en del av lidandets kamp samt 

i människans kamp för överlevnad. Detta är avgörande för om en människa skall fortsätta 

kämpa för livet eller ge upp och välja döden som ett resultat.  
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2.3.1 Lidande 

Eriksson (2015) beskriver tre nivåer av lidande; att ha lidande, vilket innebär att patienten 

försöker fly från sitt lidande; att vara i lidande, patienten har fått fatt i sitt lidande och vågar 

vara kvar i det; att varda i lidande, patienten har här försonats med sitt lidande (Eriksson 

2015). Det finns tre former av lidande enligt Eriksson (2015) sjukdomslidande är när 

sjukdom och behandling orsakar ett lidande för patienten och handlar ofta om smärta. Det 

finns flera olika typer av smärta, som till exempel; kroppslig smärta som är orsakad av 

sjukdomen och behandlingen. Under sjukdomslidande ingår även själsligt och andligt 

lidande, vilket förknippas med skuld och/eller skam som människan kan känna över sin 

sjukdom som de har eller den behandling som de får. Den kroppsliga smärtan kan vara så 

outhärdlig att den kan driva människan till en själslig och andlig död och bör lindras med alla 

medel som finns, för att kunna lindra smärtan (Eriksson, 2015). Livslidande beskrivs som att 

människan står inför ett lidande som påverkade hela livssituationen, det kan vara sjukdom, 

ohälsa eller situationen som patient som berör hela människan (Eriksson, 2015). Vårdlidande 

beskrivs som något vården orsakat, det kan ske genom exempelvis kränkning av patientens 

värdighet eller att vård uteblir (Eriksson, 2015).  

2.3.2 Hälsa 

Hälsa beskriver Eriksson (2015) utifrån en helhet som är avgörande för människans 

upplevelse av att vara i hälsa. För att kunna uppskatta sin hälsa, är människan tvungen att ha 

mött sjukdom enligt Eriksson (2015). Hur människan upplever hälsa beror på 

omständigheterna kring tidigare erfarenheter av lidande och gör på så sätt hälsan individuell. 

Lidandet kan ge hälsan en mening genom att människan upptäcker sina egna inre resurser. 

En människa kan inte ge en annan människa hälsa, däremot kan en människa stödja en 

annan människa till att vara i hälsa. Hälsa har som lidandet tre nivåer, ”görande”, ”varande” 

och ”vardande”. På görande nivån bedöms yttre objektiva kriterier, varande nivån där 

eftersträvades balans och harmoni. Vardande nivån där vill människan ha förändring och 

förnyelse (Eriksson, 2015). 

2.4 Tidigare forskning 

Här presenteras tre teman som är finns i sammanställning av den tidigare forskning; 

sjuksköterskans grundläggandeutbildning och kompetensutveckling, relationer till patient 

och anhöriga, utmaningar för sjuksköterskan. 
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2.4.1 Sjuksköterskans grundläggandeutbildning och kompetensutveckling 

Sjuksköterskors utbildning har stor betydelse för att patientsäkerheten skall bevaras på bästa 

sätt och för att yrkesverksamma sjuksköterskor ska kunna stödja de nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor som har hög kompetens och erfarenhet gällande artificiell 

nutrition, kan vara avgörande för hur patienter själva kan hantera eventuella problem som 

uppstår i samband med infusionen i hemmet. Deras förmåga att kommunicera med patienter 

är viktig för att undvika problem vid övergången mellan sjukhus och att komma hem med 

artificiell nutrition (Bryon, Dierckx de Casterlé och Gastmans, 2012; Bryon, Gastmans och 

Dierckx de Casterlé, 2010; Dreesen, Foulon, Vanhaecht, De Pourcq, Hiele och Willems, 2014; 

Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2014). En bra utbildning för sjuksköterskorna är viktigt för 

att de kan kännas sig lämnade ensamma, då allmänläkarna inte har tillräcklig erfarenhet av 

artificiell nutrition (Holmdahl et al., 2014). Tillräckliga kunskaper för att kunna hantera 

artificiell nutrition på korrekt sätt behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge patienten god 

vård. Denna kunskap kan inhämtas under längre tid av klinisk praxis, uppdatering av ny 

vetenskap och beprövad erfarenhet och etablerade rutiner (Bjuresäter, Larsson, Nordström, 

och Athlin, 2008). Sjuksköterskor som arbetar dagligdags med artificiell nutrition kan 

uppfatta kunskapsbrister hos andra sjuksköterskor, genom till exempel telefonsamtal. De 

sjuksköterskor som inte arbetar med artificiell nutrition dagligdags kan vara omedvetna om 

sina bristande kunskaper. Till exempel finns indikationer på att de sjuksköterskorna inte vet 

hur en PEG ska hanteras eller saknar kunskap om vilka uppföljningar eller kontroller som 

krävs (Bjuresäter et al., 2008). Ke, et al. (2008) hävdar i sin studie att det finns ett behov 

utbildning av artificiell nutrition för sjuksköterskor. De har gjort två studier, den första 

skedde före utbildningsintervention och den andra gjordes efter. De konstaterar i sin studie 

att sjuksköterskornas attityd till att ge artificiell nutrition ökade markant, efter att gått 

utbildningen. 

2.4.2 Relationer till patienter och anhöriga 

Enligt Holmdahl et al. (2014) fick sjuksköterskorna första gången de kom hem till en ny 

patient förvandla dennes hem till en mer sjukhuslik miljö. Genom att till exempel ta bort 

framställda kort och rensa ur en byrå för att till exempel få plats med material. Detta 

behövdes även för att säkerställa sig en tillfredställande arbetsmiljö. Att behöva göra om 

hemma hos patienten första gången de möts kan sjuksköterskor uppleva som dramatiskt.  

Sjuksköterskor kan skapa en mycket nära kontakt med sina patienter. Detta på grund av sitt 

intima engagemang i sina patienter. Vilket kan bero på att sjuksköterskor känner till sina 

patienters bakgrund mycket väl (Bryon et al., 2010; Bryon et al., 2012). En del av 

sjuksköterskorna lyckas få en unik kontakt med dennes familj, vilket ger dem ytterligare 
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möjlighet att fördjupa sin övergripande bild av patientens vårdsituation (Bryon et al., 2010). 

Sjuksköterskor kan sätta sig in i patientens situation och försöker att föreställa sig patientens 

upplevelser av att leva med artificiell nutrition i hemmet. Det kan medföra att sjuksköterskan 

får en empati för patienten på ett helt nytt sätt. Denna empati kom av att avståndet mellan 

sjuksköterskans professionella jag och personliga jag, minskade. Det kan i sin tur leda till att 

sjuksköterskor utvecklar en stark oro för patienternas välbefinnande. Det kan leda till att 

varje beslut som tas om artificiell nutrition kan sjuksköterskor uppleva blir etiskt känsliga på 

grund av sitt personliga engagemang (Bryon et al., 2012). Sjuksköterskor kan uppleva att en 

god relation till patient och anhöriga underlättar då det är tid för att ha en diskussion kring 

avslutade av behandling med artificiell nutrition. Vid en god relation föll det sig mer naturligt 

att föra diskussionen, än om relationen inte var god till patienten och anhöriga (Holmdahl et 

al., 2014; Bryon et al., 2010). En god relation mellan sjuksköterskor och patienter behövs 

(Bryon et al., 2012). Den relationen möjliggör att sjuksköterskan kan skapa en god relation 

till patientens anhöriga. Det behövdes då sjuksköterskor är de som förmedlar relationen 

mellan läkare och anhöriga (Bryon et al., 2012). 

2.4.3 Utmaningar för sjuksköterskan 

Sjuksköterskor inom kommunen kan känna sig otillräckliga och ensamma med det stora 

ansvar som artificiella nutrition i hemmet innebär, då beslutet om att starta upp infusionen 

alltid tas under en sjukhusvistelse för patienter (Holmdahl et al., 2014). Stöd i arbetet med 

dessa patienter utöver det som sporadiskt sker i samband med raster eller på möten med 

medarbetare är något som efterfrågas. Frågor kring parenteral nutrition i hemmet kan riktas 

till den palliativa avdelningen på sjukhuset. Vilket är en viktig möjlighet för sjuksköterskor, 

då det inom kommunen inte prioriteras eller finns tillgängligt med information eller hjälp, 

alla gånger det behövs. Sjuksköterskor observerar att det ofta saknas en vårdplan för 

utvärdering och avslutande av den artificiella nutritionen (Bryon et al., 2010; Holmdahl et 

al., 2014). Brister i kommunikationen kan ses genom att sjuksköterskorna anser att de ofta 

saknar tillräcklig och relevant information. Sjuksköterskor som arbetar på sjukhuset menar i 

sin tur att sjuksköterskor som arbetar på kommunen får tillräcklig information muntligt och 

skriftligt. Detta kan mynna ut i att sjuksköterskor har olika syn på vad relevant information 

innehåller (Bjuresäter et al., 2008). Vidare förklaras det att sjuksköterskor i kommunen 

upplever etiska dilemman som kan uppstå, så som nöjda anhöriga men missnöjda 

sjuksköterskor och patienter. Anhöriga önskar att ha kvar den artificiella nutritionen som ett 

sista hopp för överlevnad av patienten. Detta kan leda till en ökad inre konflikt hos 

sjuksköterskor, att följa de anhörigas önskan eller läkarens beslut att avsluta den artificiella 

nutritionen (Bryon et al., 2010; Holmdahl et al., 2014). Andra utmaningar som 

sjuksköterskorna kan kom i kontakt med var när patienterna hörde av sig via telefon och e-
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post. Biverkningar kommer ofta på tal, dessa relaterar patienterna till biverkningar av till 

exempel venös infart. Men även symtom som utmattningssyndrom, magsmärta och 

illamående (Huisman-de Waal, van Achterberg, Jansen, Wanten och Schoonhoven, 2011). 

Viktförändringar är något patienterna ofta kan ta upp med sjuksköterskorna. 

Telefonrådgivningarna kan upplevas av sjuksköterskorna handlar om psykosocialrådgivning. 

Sjuksköterskorna kan känna att brist på psykosocial hjälp är påtaglig för patienterna. 

Möjligheten för patienterna kan få diskutera sitt välbefinnande relaterat till artificiell 

nutrition ökar genom fler hembesök av sjuksköterskorna (Bryon et al., 2010; Huisman-de 

Waal et al., 2011).  

2.5 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskors kommunikationsförmåga har betydelse för att 

det ska gå lättare för patienten att komma hem till en ny omställning i livet. Sjuksköterskor 

som fick en nära kontakt med patientens anhöriga/ närstående fick en vinst i att kunna 

fördjupa sin övergripande bild av patientens vårdsituation. Samt vid tillfällen som när det 

blev tid för att ta upp avslutande av artificiell nutrition, var en nära relation att föredra. 

Sjuksköterskor i kommunens regi kan känna sig ensamma och stöd från erfarna kollegor och 

vårdplan behövs. Sjuksköterskors utbildning är viktig för att patientsäkerheten ska kunna 

bevaras på rätt sätt. Artificiell nutrition är en omvårdnadsåtgärd i hemmet som kräver att 

sjuksköterskor kan hantera på ett rätt sätt av antiseptik, anslutning och bortkoppling.  

Ett behov av djupare förståelse hos sjuksköterskor för patienter med artificiell nutrition i 

hemmet. Det kan underlätta sjuksköterskans arbete i omvårdanden av patienter och ökar 

möjligheterna för att minska lidandet hos patienter och främja deras hälsa. Avsikten med 

detta examensarbete är att skapa en förståelse och få en djupare kunskap om hur det är att 

leva med artificiell nutrition. 

3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga patienters upplevelse av sitt dagliga liv med enteral eller parenteral 

nutrition i hemmet. 
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4 METOD 

Vid analys av insamlat material används en allmän litteraturöversikt med beskrivande design 

enligt Friberg (2012). Metoden valdes för att kunna kartlägga befintligt material om artificiell 

nutrition. 

4.1 Urval och datainsamling 

Examensarbetet baseras på tidigare forskning, bestående av vårdvetenskapliga artiklar. 

Dessa artiklar har eftersökts i databaserna CINAHL Plus och PubMed då dessa innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar. Sökorden home nutrition support, qualitiv of life, parenteral 

nutrition, home parenteral nutrition, daily life with home nutrition support, patient 

experience och home enteral nutrition kommer att användas. Utifrån Östlundh (2012) kan 

boolesk söklogik användas för att förklara sökordens samband. Minst en boolesk operator så 

som AND kommer tillföras sökningen för att få ett mer relevant sökresultat. Trunkering är en 

sökteknisk funktion som Östlundh (2012) menar används för att få fram olika 

böjningsformer av ett ord. Valda inklusionskriterier var att artiklarna ska vara peer reviwed, 

vilket innebär att de är granskade vetenskapligt för att stärka deras trovärdighet och minska 

risken för missvisande resultat. För att en artikel ska kunna inkluderas är det ett krav att 

abstrakt skulle finnas för att stärka kvaliteten på artikeln ytterligare. Examensarbetets 

exklusionskriterier är patienter som får nutritionsbehandlingen på sjukhus. Vetenskapliga 

artiklar med studier gjorda om patienter under 18 år, då fokus ska ligga hos vuxna patienter. 

Även vetenskapliga artiklar som varit över tio år gamla exkluderas. Östlundh (2012) menar 

att exklusions- och inklusionskriterier används för att kunna söka fram vetenskapliga artiklar 

som bäst passar in på syftet till examensarbetet. De valda artiklarna ska kvalitetsgranskas 

utifrån (Friberg, 2012, bilaga C) som menar att det skall framgå syfte av studien, bakgrund, 

metod, resultat, analys av resultatet och diskussion med etiska resonemang. Den första 

sökningen genererade i 24 träffar, av dessa valdes fyra stycken artiklar ut och de resterande 

tjugo vetenskapliga artiklarna passade inte in på examensarbetets syfte. 

Det första steget i översikten enligt Friberg (2012) var att anlägga ett så kallat 

helikopterperspektiv som innebar att få en övergripande blick på det publicerade inom 

området. Med publicerat avses det tidigare publicerad forskning så som vetenskapliga 

artiklar. Nästa steg är att avgränsa ett urval, vilket innebär att vissa studier exkluderas 

respektive inkluderas. Då artiklarna är omsorgsfullt utvalda, vilket behövs för att kunna 

motivera valet av artiklarna var det tid för kvalitetsgranskning av artiklarna. Frågor som 

kommer att användas vid kvalitetsgranskningen går att läsa under bilaga C. Rubrik läsning 
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var det första som gjordes. Om rubriken kändes intressant, lästes sedan abstrakt. Nästa steg 

som gjordes var att om abstract kändes som det passades in på syftet valdes artikeln ut för att 

läsas mer noggrant och tillslut valdes tio artiklar valdes ut till granskning och genomläsning. 

Vid eventuell osäkerhet på rubriken, lästes abstrakt ändock för att kunna ta ytterligare 

ställningstagande. Efter flera genomläsningar av artiklarna fram kom det fyra större teman; 

social isolering, tid, nedsatta fysiska funktioner och välbefinnande. Dessa avsnitt färgkodades 

med olika färger i Word-dokument, ytterligare läsning av den enbart färgkodade fälten ledde 

i sin tur till ytterligare en avsmalning och sammanställdes till ett resultat. Genomläsning av 

de vetenskapliga artiklarna pågick under hela arbetes gång, då de var skrivna på engelska och 

språk kontroll behövde genomföras regelbundet för att undvika missförstånd. Språk 

kontrollen innebar dels översättning med hjälp av Google Translet tillsammans med 

författarens egna engelska kunskaper för rimlighetsbedömning samt Svenskt-Engelskt 

Lexikon för ytterligare stöd. Kombinationerna för sökord och i vilka databaser sökningarna 

är gjorda presenteras i bilaga A. Till arbetet inkluderas fyra kvalitativa artiklar och sex 

kvantitativa artiklar. En översikt av dessa artiklar finns i bilaga B.  

4.2 Genomförande och analys 

Enligt Friberg (2012) sker analysen i en allmän litteraturöversikt i tre steg. Analysen av 

studierna, där identifiering av övergripande tematiska områden skedde, beskrivs i följande 

steg: Steg ett. ”Läs igenom de utvalda studierna flera gånger för att få en känsla för vad de 

handlar om.” Steg två, är att finna likheter respektive skillnader i exempelvis i syfte, metod 

och resultat. Friberg (2012) rekommenderar att författare bör använda sig av max tre 

infallsvinklar för att kunna göra en grundlig analys av färre aspekter, då det är svårt att 

omfatta många infallsvinklar. Likheter och skillnader i syfte, metod och resultat är utvalda 

infallsvinklar. Resultatet presenteras sedan i fyra olika teman. Steg tre enligt Friberg (2012) 

är att göra en sammanställning av utvalt fokus. Likheter och skillnader ska separeras från 

varandra och presenteras. Hänsyn ska tas för att kvalitativa och kvantitativa resultat 

presenteras på olika sätt. Färgkodningen i artiklarnas resultat underlättar att göra ett mer 

sammanhängande resultat del i examensarbetet. 

4.3 Etiska överväganden 

Att använda forskningsprocessen på ett korrekt sätt samt säkerställa hög kvalité på de 

vårdvetenskapliga artiklar som används. För att undvika fusk och plagiat följdes gällande 
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riktlinjer. Codex (2015) tar upp att skriva av data och hävda att den är egen är inte tillåtet. Att 

beskriva det som faktiskt står och inte lägga in egna värderingar och lägga bort förförståelsen 

som finns, är något som tagits i beaktande. En artikel som hade peer reviwed märkning, 

innebar att artikeln var kvalitetsgranskad av anslagsgivaren och en forskningsetisk nämnd, 

sedan var det redaktörer, oberoende forskare samt andra forskare som läste igenom det 

publicerade materialet vid publicering av resultatet (Codex, 2015). 

För att skilja på egna åsikter och insamlat material har tydliga referenser gjorts enligt APA-

style, en publikation från American Psycological Association.  

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader avseende artiklarnas syften, metoder och 

resultat. I resultaten har fyra teman har identifierats. 

5.1 Likheter och skillnader av artiklarnas syfte 

Likheter i de kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklarnas syften: Tre kvalitativa 

studier (Bjuresäter, Larsson och Athlin, 2015; Orrevall, Tishelman och Permert, 2005; Tsang 

och Carey, 2015). De hade som syfte att undersöka patienternas upplevelse av det dagliga 

livet med parenteral nutrition. Winkler et al. (2010) har syftet: att få en djupare förståelse för 

hur det är att leva med parenteral nutrition i hemmet. De två kvantitativa artiklarna skrivna 

av Martin, Blomberg och Lagergren (2012) och Osborne, Collin, Posluns, Stokes och 

Vandenbussche (2012) undersöka patienternas upplevelse av att leva med perkutan 

endoskopisk gastrostomi och att lära sig om patienternas upplevelse av att leva med perkutan 

endoskopisk gastrostomi. Oz, Theilla och Singer (2008) har även de ett liknande syfte. Att 

bedöma livskvaliteten hos patienter med parenteral nutrition i hemmet. Dreesen et al. (2015) 

har även liknande syfte som de redan nämnda studierna. identifiera de tre viktigaste 

faktorerna enligt patienternas upplevelse av parenteral omvårdnad i hemmet som syfte.  

Skillnader i de kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklarnas syften: Saqui, 

Fernandes och Allard (2014) hade valt att undersöka patienternas välbefinnande med 

parenteral nutrition utifrån att ha haft en stationär infusionspump till att fått den stationära 

infusionspumpen utbytt till en mobil infusionspump. Culine et al. (2014) hade syftet: hur 

parenteral nutrition påverkar patienternas livskvalitet hos personer med sjukdom. 
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5.2 Likheter och skillnader av artiklarnas metod. 

Likheter i de kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklarnas metoder: De kvalitativa 

artiklarna; Tsang och Carey (2015) och Orrevall et al. (2005) hade valt induktiv tematisk 

analys som metod.  Båda kvantitativa artiklarna Martin et al. (2012) och Osborne et al. 

(2012) använde Fishers exakta test som metod.  

Skillnader i de kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklarnas metoder: I resterande 

sex artiklarna finns alla skillnaderna. De kvalitativa artiklarna; Bjuresäter et al. (2015) hade 

analyserat sitt datamaterial enligt Strauss och Corbin´s grounded theory. Winkler et al. 

(2010) hade valt att analysera sitt datamaterial med innehållsanalys utifrån fenomenologisk 

design. De kvantitativa artiklarna; Oz et al. (2008) hade analyserat och korrelationsberäknat 

med hjälp av Pearsons korrelations test. Dreesen et al. (2015) för identifikation av skillnader 

användes Kruskal- Wallis eller Mann-Whitney-testet utfört med GraphPad Prism. Culine et 

al. (2014) Fishers exakta test för kategoriska variabler och Wilcoxon test för kvantitativa 

variabler. Saqui et al. (2014) McNemar test för analys. 

5.3 Likheter och skillnader av artiklarnas resultat. 

Resultatet presenteras under fyra teman utifrån likheter och skillnader som kunde urskiljas 

genom analysen (Friberg, 2012), tabell 1. Kvalitativa och kvantitativa artiklar särskiljs inte i 

resultatet, utan redovisas under respektive teman. 

 

Tabell 1. Resultatöversikt av analysen. 

Teman. 

Sociala utmaningar. 

Behandlingen styr tid och rum. 

Biverkningar och fysiska funktioner. 

Välbefinnande. 

 

5.3.1 Sociala utmaningar  

Att vara bärare av artificiell nutrition innebar för många patienter att de upplevde social 

isolering (Bjuresäter et al., 2015; Orrevall et al., 2005; Osborne et al., 2012; Oz et al., 2008; 

Saqui et al., 2014; Tsang och Carey, 2015). Social isolering kunde innebära att familj, vänner 

och bekanta undvek att bjuda in till gemensamma festligheter (Bjuresäter et al., 2015; 

Orrevall et al., 2005). Det som den upplevda sociala isoleringen innebar resulterade i, var att 
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patienterna kunde känna sig osäkra på sig själva (Tsang och Carey, 2015). Dock beskrevs det i 

en studie att de patienter som förklarade för familj, vänner och bekanta om artificiell 

nutrition, erhöll en förståelse och uppmanade patienterna att vara med i de sociala 

evenemang som skapades (Tsang och Carey, 2015). Begränsningar i familje- och sociala livet 

beskrevs som den mest framträdande negativa effekten av artificiell nutrition i hemmet 

(Tsang och Carey, 2015). En orsak som kunde utgöra att inbjudningar till sociala 

sammankomster uteblev för patienter, uppgavs vara rädsla. För att anhöriga eller vänner var 

osäkra på vad de kunde servera till patienterna i matväg. Vännerna vågade många gånger 

inte fråga och patienterna orkade inte med att förklara, då de ofta kände sig missförstådda 

och/ eller ignorerade. De kunde uppleva att de inte blev tagna på allvar (Bjuresäter et al., 

2015; Tsang och Carey, 2015). Det visade sig att patienterna upplevde känslomässig eller 

intellektuell separation från människor de umgicks med, som en del till att den upplevda 

sociala isoleringen ökade (Bjuresäter et al., 2015). Arbete kunde innebära hög social aktivitet 

för patienterna och att inte orka arbeta kunde bidra till social isolering. Det gjorde att 

patienterna kunde känna sig som en börda, samt att kollegorna drog sig undan (Oz et al., 

2008). Patienter som själva kunde ha svårt att acceptera sin situation med att ha artificiell 

nutrition, kunde även vara en orsak till social isolering (Osborne, 2012; Tsang och Carey 

2015). Patienter med ventrikelsond, i avlastande syfte mot till exempel illamående och även 

andra människors negativa inställning till artificiell nutrition, utgjorde ett negativt intryck på 

patienterna. Detta relaterat till ett förändrat utseende, vilket tydde på att det var ett tecken på 

sjukdom och att patienten i fråga inte kunde äta normalt. Vilket föranledde att 

inbjudningarna till sociala sammankomster uteblev (Orrevall et al., 2005; Osborne et al., 

2012; Tsang och Carey, 2015). En del av patienter klagade på bristande stöd från sina vänner, 

dock ansåg de flesta patienter att de fick bra stöd (Oz et al., 2008). Patienter som hade olika 

upplevelser av den sociala isoleringen. Det fanns dem som ansåg att det var en normal del av 

den situation som de befann sig i, medan andra kände sig ensamma (Bjuresäter et al., 2015). 

Patientupplevelse av att ha sond synlig i ansiktet: 

Of course, the neighbours saw that I have a tube in my nose and they might wonder, when you 

have a tube in your nose, you look sicker. I felt that I cannot explain all the time so that’s why I 

am not going out that much, I cannot explain all the time . . . have no desire to meet people. 

(Bjuresäter et al.  2015 s.588) 

Att ha en stationär infusionspump utgjorde begränsningar för att patienter skulle kunna 

utöva fysiska och sociala aktiviteter. Begränsningarna upphörde till stor del då patienterna 

fick den stationära infusionspumpen utbytt till en mobil infusionspump (Orrevall et al., 

2005; Saqui et al., 2014). Patienter ansåg att infusionen hindrade dem från att åka och campa 
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eller att resa utomlands. De ansåg att krävdes så mycket extra packning, vilket gjorde att 

patienterna undvek sådana aktiviteter på grund av bland annat ökade kostnader för bagage 

(Tsang och Carey, 2015).  

 

5.3.2 Behandlingen styr tid och rum 

Sondmatningen upplevdes som tidskonsumerande och besvärlig. Hanteringen av anslutning 

och frånkoppling av sondvälling, tog sin tid på grund av den antiseptiska tekniken som 

krävdes (Bjuresäter et al.,2005; Tsang och Carey, 2015). En patient om känslan av att 

behandlingen styr tid och rum: 

This food, tube feeding, it’s so time-consuming. It is difficult to get in several bags in one day 

because it takes so long, and it’s hard to fit into the daily life in any way. I have tried to take the 

bags faster but I cannot because then I feel nausea. You can do something else for a little while, 

daily activities like shopping food, then you have to start with the food again. (Bjuresäter et al. 

2015 s. 557 - 558) 

 Däremot fanns det dem som ansåg att när de väl kommit igång med anslutning och 

bortkoppling av infusionen gick det snabbt att utföra momenten (Tsang och Carey, 2015). 

Hanteringen av sondmatningen var inte det enda som tog tid utav dagarna. Även väntan på 

leverans av sondvälling tog sin tid och patienterna upplevde att de hade mindre tid över till 

övriga aktiviteter (Bjuresäter et al., 2005). Särskilt kunde detta upplevas främst hos patienter 

med intermittent matning. Patienter som hade bolusmatning kunde uppleva att de hade mer 

frihet mellan måltiderna (Bjuresäter et al., 2015; Winkler et al., 2010). Högutbildade 

patienter fann infusionen vara mer tidskrävande än de med en offentlig/gymnasieutbildning 

(Martin et al., 2012). 

 ”It’s a twelve-hour feeding time that I have. So that impacts on me socially ‘cos I have to 

make sure to be home early enough to start to get it going for 12 hours.” (Tsang och Carey, 

2015 s.18). Av dem som hade tolvtimmars infusion blev det sociala livet drabbat genom att de 

behövde komma hem tidigt på kvällarna för att kunna påbörja infusionen så tidigt så möjligt. 

Detta gjorde att patienter kunde bli bortkopplade från infusionen så tidigt som möjligt på 

morgonen. Patienter föredrog att ha infusionen under natten, även fast de fick nattsömnen 

störd (Orrevall et al., 2005; Tsang och Carey, 2015; Winkler et al., 2010). Frustrationen av att 

vara ansluten till en maskin halva dygnet var stor och patienterna upplevde att de var 

begränsade i sitt dagliga liv (Tsang och Carey, 2015).  
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Stor variation i hur ofta patienterna fick artificiell nutrition kunde ses, det skilde mellan två 

till sju dagar per vecka (Orrevall et al., 2005; Winkler et al., 2010). Enligt Tsang och Carey 

(2015) fick patienterna i genomsnitt artificiell nutrition sex av veckans sju dagar. Patienterna 

i studien till Oz et al. (2008) fick artificiell nutrition mellan fem till sju nätter per vecka. Tre 

till sju dagar i veckan hade patienterna infusion av artificiell nutrition (Dreesen et al., 2014). 

Majoriteten av patienterna i studierna till Martin et al. (2012) och Osborne et al. (2012) fick 

artificiell nutrition dagligen. I studien till Saqui et al. (2014) var mest vanligt, att patienterna 

erhöll infusion fyra dagar per vecka. Bjuresäter et al. (2005) angav inte i sin studie hur ofta 

patienterna erhöll artificiell nutrition, endast tiden som behandlingen pågått vid 

intervjutillfället. Behandlingstiden hade pågått allt från åtta veckor till två år. Culine et al. 

(2014) angav inte heller infusionsintervall, på grund av att deras fokus låg på att patienterna 

skulle ha haft infusionen i tjugoåtta dagar.  

5.3.3 Biverkningar och fysiska funktioner 

Biverkningarna påverkade patienterna som upplevde dem på olika sätt. För en del patienter 

kunde biverkningarna ge ett sånt obehag, att den förskrivna mängden sondvälling blev svår 

för att konsumera (Bjuresäter et al., 2015; Culine et al., 2014; Orrevall et al., 2005).  

Underliggande sjukdom ansågs vara en orsak till de symtom som patienterna hade, vilka till 

exempel var diarré, trötthet och läkemedelsanvändning (Dreesen et al., 2014). Patienter 

kunde klaga över artificiella nutritionsrelaterade problem så som till exempel muskelkramper 

och leverproblem. Patienter uttryckte en önskan om minskning av dessa biverkningar 

(Dreesen et al., 2014). En patients röst om att försöka snabba på infunderingen av artificiell 

nutrition: ”I could not increase the speed even a little bit, because then I became nauseous. 

The nausea was there all the time, more or less. I could not do anything; if I did I became 

nauseous again” (Bjuresäter et al. 2015 s.557). 

Biverkningar som framkom var snabb mättnadskänsla, illamående, kräkningar, muntorrhet, 

matsmältningsstörningar och diarré. Dessa biverkningar relaterade patienterna till att de 

hade artificiell nutrition. Minskad förmåga att äta oralt kunde komma av att det upplevdes 

som smärtsamt (Bjuresäter et al., 2015; Culine et al., 2014; Orrevall et al., 2005; Winkler et 

al., 2010).  Även förstoppning var en rapporterad biverkning. Förutom att vara kopplade mot 

infusionen nattetid så ökade det vätskeintaget och sömnen blev störd, då frekvensen av 

toalettbesök under nätterna ökade Saqui et al. (2014). Familjemedlemmars sömn kunde även 

bli störd, då de hjälpte till att kontrollera hastigheten och att infusionsmängden fortlöpte som 

den skulle (Orrevall et al., 2005; Winkler et al. 2010). I tillägg rapporterades det om lokala 

infektioner eller kateterobstruktioner som biverkningar (Culine et al., 2014). Begränsad 

förmåga att kunna gå ut och gå, på grund av svårigheter att hitta platser till att kunna ge sig 
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själv artificiell nutrition var det besvärande för patienterna (Martin et al., 2012). Det beskrevs 

en oro över plötsligt stomiläckage eller diarré, detta gjorde att patienter kunde uppleva sig 

immobiliserade (Winkler et al., 2010). Observationer återfanns om att patienter fann det 

besvärande att klä på sig då det endast fanns ett begränsat urval av lämpliga kläder som tålde 

läckage av nutritionsvällning (Martin et al., 2012).  

Brist på energi till dagliga aktiviteter som till exempel att göra hushållsarbete eller deltagande 

i social aktivitet och trötthet upplevde patienterna kunde vara relaterat till sjukdomen och att 

det hade artificiell nutrition (Bjuresäter et al., 2015; Culine et al., 2014; Orrevall et al., 2005). 

Winkler et al., (2010) beskrev patienter att de upplevde utmattning, kände sig slitna, trötta 

och svaga, men att de kunde väga upp de negativa aspekterna genom att ta små tupplurar 

eller skapa nya mål och förväntningar istället för att ge upp. Att skapa en positiv attityd var 

viktigt för patienterna.  

 

5.3.4 Välbefinnande  

Välbefinnande och livskvalité beskrevs som att njuta av livet, vara lycklig, nöjd eller ha 

innehåll i sitt liv. Patienter upplevde att de hade energi till att engagera sig i det njutbara och 

att bli fysiskt starkare för att kunna uppnå sina livsmål. Att ha artificiell nutrition förändrade 

livet helt för patienterna till så mycket bättre, vilket gav en möjlighet till att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt (Winkler et al., 2010). Artificiell nutrition kunde leda till många 

positiva inslag för patienterna. De upplevde en känsla av lättnad och kände att infusionen gav 

dem en säkerhet om att de fick sina näringsbehov täckta, vilket gav dem viktuppgång, ökad 

energi, styrka och ökade möjligheter till aktivitet (Orrevall et al., 2005). Artificiell nutrition 

ledde till att patienterna upplevde ett förbättrat välbefinnande genom den energi som 

infusionen gett, till exempel kraft till att gå runt omkring, laga mat till och med att kunna 

städa lite, gjorde att de levde upp. Vissa patienter hade även fått tillbaka aptiten tack vare den 

artificiella nutritionen (Orrevall et al., 2005). Enligt Tsang och Carey (2015) fungerade 

artificiell nutrition som ett komplement till mat för en del av patienterna. Patienterna uppgav 

att artificiell nutrition var den viktigaste hjälpen till att få näring, då möjligheterna att äta 

oralt inte länge fanns (Osborne et al., 2012). Det fanns även patienter som ansåg att artificiell 

nutrition var det som höll dem vid liv (Bjuresäter et al., 2015; Osborne et al., 2012; Winkler et 

al., 2010). Artificiell nutrition beskrevs som en livräddare av patienterna (Osborne et al., 

2012). Samt utgjorde en god möjlighet att patienterna kunde få vara hemma istället för på 

sjukhus (Bjuresäter et al., 2015). Många av patienterna menade att fördelarna med att ha 
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artificiell nutrition övervägde det negativa (Osborne et al., 2012). En patients beskrivning av 

upplevelsen, av att ha artificiell nutrition: 

It’s like a miracle ‘cos I was bed-ridden basically. And now, you know, I’ve been able to walk 

around. I was going back to cooking, going back to a little bit of cleaning. I can drive now as 

well. And they’re things that I haven’t done for years ‘cos I was just too ill. (Participant 3) 

(Tsang och Carey, 2015 s.19) 

Många patienter kunde med hjälp av artificiella nutrition uppleva ett välbefinnande, genom 

att de kunde arbeta och sova ganska bra. De kunde hantera sin sjukdom och kunde njuta av 

livet (Oz et al., 2008). Att ha en mobil infusionspump ledde till att patienter upplevde 

känslan av att de var lyckligare än när de hade den stationära infusionspumpen. 

Bekvämligheten med den mobila infusionspumpen innebar att den var lättare att flytta från 

olika rum och mellan våningsplan i hemmet (Saqui et al., 2014). Samt att det gick lättare att 

passera med mobil infusionspump genom dörröppningar vilket utgjorde en bättre livskvalité 

för patienterna. Sömnen upplevdes även bättre när patienterna hade fått en mobil 

infusionspump, då de stationära infusionspumparna lät mer och de mobila 

infusionspumparna som var tystare (Saqui et al., 2014).   

 Att kunna äta och njuta av mat var viktigt för välbefinnandet enligt patienterna (Tsang och 

Carey, 2015). Ett exempel på det, var att äta tillsammans med andra för att minska social 

isolering. Det ökade möjligheterna att delta i familjesammankomster och andra sociala 

arrangemang (Tsang och Carey, 2015). Det framkom att patienterna upplevde att den 

artificiella nutritionen hade hjälpt dem att få en bättre aptit (Orrevall et al., 2005). Av de 

patienter som fortfarande kunde äta och vars infusion fungerade som komplement till oralt 

matintag, hade de anhöriga som ville att patienterna skulle fortsätta vara delaktiga i det 

sociala. De anhöriga förberedde och serverade familjemedlemmarna det som de trodde var 

rätt för patienterna och denne fick äta efter egen förmåga (Orrevall et al., 2005). Det fanns 

patienter som trots sin infusion, gick ut och åt på restaurang. De hade utvecklat strategier för 

att kunna äta ute med nära vänner och familjen. Ibland valde de att inte äta något, ibland 

valde de något litet att äta, en förrätt eller soppa och kunde på så sätt vara delaktiga i sociala 

aktiviteter (Tsang och Carey, 2015). En patient beskriver: 

People still, to this day, say “let’s go out for dinner” or “come over our place, we are having a 

barbecue.” They know I can’t eat. They still set me a place. “We sure will set you a place. Sit 

down and have something if you want. We don’t care. (Participant 4) (Tsang och Carey, 2015 

s.20). 
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Patienter ansåg att en god kommunikation och relation med sjuksköterskan gav förbättrat 

välbefinnande. Även att få psykologiskt stöd och maximera möjligheten till ökat 

välbefinnande. Patienter angav också patientcentreradvård och erfaret multidisciplinärt team 

som viktiga komponenter (Dreesen et al., 2014). 

6 DISKUSSION 

Under diskussionen diskuteras examensarbetets resultat, examensarbetets metod och en 

etisk diskussion, samt att diskussionsavsnittet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Diskussionen inleds med jämförelser av de vetenskapliga artiklarnas syfte och metod. 

Därefter jämförs och diskuteras de teman som framkommit enligt analysen av resultatet: 

Sociala utmaningar, behandlingen styr tid och rum, biverkningar och fysiska funktioner samt 

välbefinnande. I resultatdiskussionen kommer reflektioner tillsammans med 

vårdperspektivet och tidigare forskning att diskuteras. 

6.1.1 Jämförelse av studiernas syfte och metod 

Det är fler likheter än skillnader mellan artiklarnas syften i både det kvalitativa och 

kvantitativa datamaterialet. Alla artiklarna hade väldigt liknade syften vilket stärker att detta 

examensarbete ska kunna svara an på sitt syfte.  

Kvalitativ forskning innebär att författarna har fått lyssna på deltagarnas upplevelser och fått 

upplevelserna beskrivna för sig. På så sätt genom intervjuer kan intervjuaren genom öppna 

följdfrågor få en bättre inblick i AN-bärarnas känslor och kan vidare på så sätt beskriva 

studiedeltagarnas upplevelser på bästa sätt. Intervjuer med öppna frågor ger en möjlighet för 

deltagarna att utveckla sina svar, till skillnad från slutna frågor som kräver enkla svar, så som 

ja eller nej, röd eller Avesta. Antalet AN-bärare till dessa intervjustudier var oftast lågt och 

antalet varierade mellan åtta till tretton AN-bärare i varje studie. Kvalitativa forskningen är 

inte mätbar. Kvantitativ forskning innebär att genom mätbarhet har författarna fått fram hur 

många av studiens AN-bärare anser sig till exempel ha nedsatta fysiska funktioner och 

biverkningar. Kvantitativ forskning innebär att författarna har använt sig av ett stort antal 

AN-bärare till sina studier, oftast flertalet hundra till antal. Kvantitativ forskning är mätbar.  
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6.1.2 Diskussion av artiklarnas resultat 

Det går tydligt att se i resultatet, att även om artificiell nutrition medför många negativa 

aspekter för AN-bärarna, så för infusionen mycket gott med sig för dem som vårdas med 

artificiell nutrition. 

Tre av de teman som resultatet i examensarbetet fokuserar på, bidrar till det Eriksson (2015) 

hänvisar till är lidande. Patienterna omfattas av Erikssons (2015) sjukdomslidande och 

livslidande. Vårdlidande kan drabba patienterna om sjuksköterskan inte har tillräckliga 

kunskaper om att hantera artificiell nutrition korrekt. Bristande kommunikation 

sjuksköterskor emellan kan även orsaka vårdlidande för patienten (Bjuresäter et al., 2008; 

Eriksson, 2015). Det sista temat som är välbefinnande, går att knyta till vad Eriksson (2015) 

menar behövs för att hjälpa en patient känna upplevd hälsa. Vad som även framkom i den 

tidigare forskningen, var att sjuksköterskorna vittnade om avsaknad av vårdplaner 

(Holmdahl et al., 2014). Upprättad vårdplan behövs för att sjuksköterskan ska kunna 

utvärdera att patienten vårdas med artificiell nutrition. Vårdplanen hjälper även 

sjuksköterskan att veta när tiden för att avsluta behandlingen med artificiell nutrition. Bättre 

utbildning för sjuksköterskor redan i grundutbildningen gällande artificiell nutrition behövs. 

Ökade möjligheter till att få internutbildning för examinerade sjuksköterskor behövs och 

allmänläkarnas kunskaper om artificiell nutrition har behov av översyn till förbättring (Bryon 

et al., 2010; Bryon et al., 2012; Bjuresäter et al., 2008; Dreesen et al., 2014; Holmdahl et al., 

2014). Detta för att minska lidandet hos patienterna och att främja hälsa (Eriksson, 2015), då 

det är tillräckligt tungt att leva med en sjukdom som tvingar patienterna till artificiell 

nutrition. Som patienterna själva ansåg i studien Dreesen et al. (2015) att erfarna 

sjuksköterskor och god kommunikation ökar upplevelsen av välbefinnande och därmed 

minskar lidande. 

Resultatet visade att patienter med artificiell nutrition upplevde en social isolering 

(Bjuresäter et al., 2015; Orrevall et al., 2005; Osborne et al., 2012; Oz et al., 2008; Saqui et 

al., 2014; Tsang och Carey, 2015). Rädslor hos familj och vänner kunde ses i resultatet och 

uppgavs som bidragande orsak till upplevd social isolering (Bjuresäter et al., 2015; Tsang och 

Carey, 2015). Författaren till examensarbetet anser att patienterna med artificiell nutrition 

har ett behov av att få samtalshjälp för bästa hantering och att kunna nå acceptans av sin 

sjukdom och behov av att vårdas med artificiell nutrition. Dreesen et al. (2015) stödjer 

författaren till examensarbetet i detta påstående, att patienterna själva anser att det fanns 

behov av psykologiskt stöd. Tsang och Carey (2015) hävdade i sin studie, de patienter som 

förklarat för familj, vänner och bekanta om artificiell nutrition, där har det skapats en 

förståelse hos dem. Författaren till examensarbetet vill knyta detta till den tidigare 

forskningen, att en bättre kommunikation med sjuksköterskan, som kan hjälpa till att 
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förklara för familjen till patienten som har artificiell nutrition, vad det bland annat innebär 

att ha artificiell nutrition (Bjuresäter et al., 2008). Även om en patient kan vara väl påläst om 

sin sjukdom och artificiell nutrition, så kan det ändå vara svårt att hitta orden att förklara. 

Har patienten fortfarande inte kunnat acceptera sin sjukdom och att vårdas med artificiell 

nutrition kan det försvåra möjligheterna till att göra familjen delaktiga. Många AN-bärare 

kan tänkas vara oroade i onödan över familj och vänners syn på artificiell nutrition. Citatet 

från Tsang och Carey (2015) tyder på att familj, vänner och bekanta hade förståelse för 

patienterna om de får förklarat för sig hur artificiell nutrition fungerar. Accepterar de runt 

omkring patienten och förstår varför en patient har artificiell nutrition kan det vara lättare 

att minska den upplevda sociala isoleringen. Tsang och Carey (2015) hävdade att de runt 

omkring patienterna som har en negativ inställning till artificiell nutrition, kan det tyda på 

bristande kunskap och ovilja till att förstå. Författaren till examensarbetet anser att patienter 

med artificiell nutrition har ett behov av att få samtalshjälp för bästa hantering och att kunna 

nå acceptans av sin sjukdom och behov av att vårdas med artificiell nutrition. Citatet från 

Bjuresäter et al. (2015) förtydligade, att om patienter istället kan hjälpa till att skapa 

förståelse och kunskap hos dem som inte förstår. Kan det hjälpa de med negativ inställning 

till att byta inställning och få förståelse för vad den artificiella nutritionen faktiskt innebär för 

en patient.  

Enligt (Orrevall et al., 2005; Osborne et al., 2012; Tsang och Carey, 2015) en del patienter 

med ventrikelsond får ett förändrat utseende och skäms över detta och vågar inte gå ut. 

Författaren till examensarbetet menar att en utseendesförändring kan te sig skrämmande. 

Detta går att knyta an till det som Eriksson (2015) menar är sjukdomslidande. Patienter 

kunde känna skam över den utseendeförändringen som skett och som sjukdomen inneburit.  

Den upplevda sociala isoleringen kom av bland annat att patienterna kan känna sig knutna 

till hemmet, som gav tidsbrist till annat i livet än administration av artificiell nutrition 

(Bjuresäter et al., 2005). Många upplevde att även med artificiell nutrition, att det innebar att 

få nedsatta fysiska funktioner. Det fanns många biverkningar som patienterna relaterade till 

infusionen (Bjuresäter et al., 2015; Culine et al., 2014; Orrevall et al., 2005). 

Resultatet visade att patienter med artificiell nutrition upplevde att behandlingen styr tid 

och rum. Fyra artiklar tog upp att patienter upplevde att infusionen var tidskrävande 

(Bjuresäter et al., 2005; Martin et al. 2012; Tsang och Carey, 2015; Winkler et al., 2010).  

Författaren till examensarbetet kunde i studiernas resultat läsa att många upplevde att de 

hade en stor tidsåtgång till infusionerna. De patienter som hade tolvtimmars infusion kunde 

få sina infusioner under natten, vilket frigjorde dagarna mer än för dem som hade 

intermittentmatning (Saqui et al. 2014). Patienter kunde få infusionen under nattetid, fick se 

till att vara hemma tidigt om kvällarna. Då ju tidigare uppstart på kvällen innebar en tidig 
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bortkoppling av infusionen på morgonen, ses som fördelaktigt och frigör patienterna från i 

artificiell nutrition under dagtid. Vilket innebär att patienterna kan ha dagarna fria till 

dagliga aktiviteter (Orrevall et al., 2005; Tsang och Carey, 2015; Winkler et al., 2010). 

Författaren till examensarbetet uppfattade att tidsåtgången inte blev den samma som för de 

med intermittentmatning eller bolusmatning. De patienter i den vetenskapliga studien som 

inte erhöll artificiell nutrition till daglig dags, kunde uppfattas som att de inte hade lika stor 

tidsåtgång till infusionen i och med att de hade fria dagar. Författaren till examensarbetet ser 

intermittentmatningen som mer tidskrävande då det dels tog tid att ansluta och koppla bort 

infusionen korrekt med antiseptisk teknik. Sedan fanns det rekommenderad anpassad 

hastighet till infusionen från en dietist som skulle ske under en tidsperiod av två till tre 

timmar med uppehåll emellan. Citatet från Bjuresäter et al. (2015) förtydligar patienternas 

upplevelser av tidsåtgången och samt de bakslag som kunde medföra biverkningar av till 

exempel illamående och diarré genom att vid försök att infundera artificiell nutrition i 

snabbare takt än ordinerat. Citatet från Bjuresäter et al., 2015 förtydligar en patients 

upplevelse av att försöka korta infusionstiden. 

I resultatet framkommer det väldigt många olika biverkningar, så som snabb 

mättnadskänsla, illamående, kräkningar, muntorrhet, matsmältningsstörningar och diarré. 

Dessa relaterade patienterna till infusionen av artificiell nutrition (Bjuresäter et al., 2015; 

Culine et al., 2014; Orrevall et al., 2005). Även underliggande sjukdomar som patienterna 

hade, orsakade biverkningar som kunde bli förstärkta av infusionen. Förutom att ha nedsatta 

fysiska funktioner och biverkningar kunde patienterna få sin sömn störd, för dem erhöll sin 

infusion av artificiell nutrition under nattetid. Dels stördes sömnen av det ökade 

vätskeintaget, som i sin tur ledde till att det blev flera toalettbesök under nätterna relaterat 

till nokturi. Familjemedlemmar fick räkna med att också få sin nattsömn störd, dels genom 

ljuden från infusionspumpen och då de hjälpte till att kontrollera hastigheten av infusionen 

och infusionsmängden fortlöpte som den skulle (Orrevall et al., 2005; Winkler et al., 2010). 

Att turas om och kontrollera infusionspumpens hastighet och att infusionen fortlöpte som 

den skulle kunde ses som en fördel att patienter fick sova lite längre. Författaren till 

examensarbetet menar att alla dessa biverkningar och nedsatta funktioner bidrar till att 

patienterna har det som Eriksson (2015) menar att sjukdomslidande innebär. Författaren till 

examensarbetet kan i resultatet se att det finns stora fördelar med att få artificiell nutrition 

under natten. Det ger frihet på dagarna till att kunna göra vardagliga saker som till exempel 

att arbeta, laga mat och städa. Patienter upplevde utmattning, trötthet och svaghet som 

biverkningar och utvecklade med tiden små knep för att minska dessa upplevelser (Winkler 

et al., 2010). Att sova små korta stunder eller skapa nya mål hjälpte patienterna att komma 

tillbaka på banan igen (Winkler et al., 2010). Samtidigt menar Tsang och Carey (2015) att 
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artificiell nutrition gav patienterna mer energi till att orka göra mer dagliga ting, till exempel 

så enkelt som att kliva upp ur sängen. 

Martin et al. (2010) hävdar att patienter ofta kan bära på en oro över läckage från sond och 

stomier, samt svårigheter i att hitta passande kläder som tålde läckage av nutritionsvälling. 

Författaren till examensarbetet fångas av tanken att detta kunde orsaka ett lidande hos 

patienterna. Utveckling av kläder som tål läckage av nutritionsvälling skulle kunna vara en 

idé för en sjuksköterska, kemist och en kläddesigner att utveckla tillsammans. I resultatet 

framkommer det att i tre artiklar (Orrevall et al., 2005; Tsang och Carey, 2015; Winkler et al., 

2010) nämner författarna att patienter hade tolvtimmars infusioner av artificiell nutrition. Av 

sju artiklar (Dreesen et al., 2014; Martin et al., 2012; Orrevall et al., 2005; Osborne et al., 

2012; Saqui et al.,2014; Tsang och Carey, 2015; Winkler et al.,2010) framkommer det i 

resultatet hur många dagar per vecka patienterna erhöll artificiell nutrition. Skillnaden fanns 

hos (Bjuresäter et al., 2015; Culine et al., 2014) som inte angav någon infusionsintervall. 

Författaren till examensarbetet finner att det hade varit intressant att kunnat få tagit del mer 

exakt hur ofta alla patienterna i studierna fick sina infusioner för att kunna fått en ännu 

större förståelse för den upplevda tidsåtgången. 

Resultatet påvisar ett välbefinnande för patienter med artificiell nutrition. Bjuresäter et al. 

(2015) menar att artificiell nutrition i hemmet möjliggör att patienter slipper vara boende på 

sjukhuset för all framtid utan kan bo hemma. Författaren till examensarbetet menar att det 

kan för patienter som har familj med barn och många år kvar i livet vara en stor vinst. 

Möjligheterna att kunna leva ett så normalt liv som möjligt hemma medans patienten vårdas 

med artificiell nutrition. Artikeln till Bjuresäter et al. (2015) är den enda av alla tio artiklarna 

som tar upp fördelen med att kunna bo hemma med artificiell nutrition. Författaren till 

examensarbetet vill med citatet från Tsang och Carey (2015) förtydliga patienters goda 

upplevelse av att vårdas med artificiell nutrition. Det var intressant att få ta del av att det 

finns patienter som upplever det så väldigt positivt att vårdas med artificiell nutrition. 

Artificiell nutrition kan innebära att många patienter upplevde ett ökat välbefinnande, vilket 

ger en ökad känsla av hälsa. Hälsa är som lidandets motpol. Som Tsang och Carey (2015) 

skrev, att kunna äta och njuta av mat tillhör ett välbefinnande och patienter som deltog i 

sociala evenemang, till exempel restaurangbesök, genom att äta det som de klarade av 

upplevde ett ökat välbefinnande. I resultatet beskrevs välbefinnande som att njuta av livet, 

vara lycklig, nöjd eller ha innehåll i livet (Winkler et al., 2010). Att kunna äta gott och njuta 

av mat i sällskap av andra människor är relaterat till att ha ett välbefinnande och främjar 

hälsa. Citat två från Tsang och Carey (2015) förtydligar att familj och vänner bjuder in 

patienter till sociala aktiviteter, vilket leder till ökat välbefinnande. 
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Winkler et al. (2010) och Tsang och Carey (2015) fick båda fram resultatet att artificiell 

nutrition är positivt för patienterna genom att öka styrka till genomförandet av dagliga 

aktiviteter, som gav en ökad delaktighet och förbättrat socialt liv. En aspekt som Saqui et al. 

(2014) visar i sitt resultat för att minska patienternas lidande för att främja hälsa var fokus på 

att hjälpa patienter att få sina stationära nutritionspumpar utbytt till en mobil 

nutritionspump. Även Orrevall et al. (2005) stöttar även upp för det bytet. Övriga åtta 

artiklar tog inte upp någon information om patienternas upplevelser av att ha 

infusionspump. Författaren till examensarbetet se det som fördel som Saqui et al. (2014) 

hävdade att hjälpa patienter att få ett ökat välbefinnande dels genom att de blev lättare att 

flytta sig runt i sitt hem och var bekvämare. Vilket författaren till examensarbetet anser i s in 

tur kan främja hälsa för patienter. 

6.2 Diskussion av examensarbetets metod 

En allmän litteraturöversikt med beskrivande design enligt Friberg (2012) valdes som metod 

för detta arbete för att bäst kunna besvara an på syftet. En allmän litteraturöversikt är inte 

lika omfattande som en systematisk litteraturöversikt, som tankarna gick kring först att 

använda. Kvalitativa och kvantitativa datamaterial användes på grund av ett begränsat 

material inom kvalitativ forskning, detta ledde även till att både enteral och parenteral 

nutrition använts för att öka insamlat datamaterial. Två olika databaser användes till att söka 

i för att hitta tillräckligt med data inom det valda området. CINAHL Plus och PubMed, var de 

databaser som användes. Dessa databaser publicerar vetenskapliga artiklar med inriktning 

mot vård och omvårdnad och detta var orsaken till att de valdes att söka i. Att endast 

använda en booelsk operator kan ha varit en svaghet i sökningarna av vetenskapliga artiklar, 

fler hade möjligen kunnat förbättrat sökresultaten.  

Författaren till examensarbetet anser att det var bra att starta upp en sökning i utvald 

databas med utvalda sökord och valda inklusionskriterier. Ett stort minus av sökningarna 

kan författaren till examensarbetet anse med att CINAHL Plus i vissa fall ignorerade 

åldersbegränsningen. En bra artikel kunde gå förlorad på grund av att det fanns barn med 

som patienter i studien och författaren till examensarbetet valt att fokusera på vuxna 

patienter. Nästa steg blev sedan att läsa rubriker, då författaren fastnade vid en rubrik som 

kändes intressant, öppnades den för att läsa igenom abstraktet. Några gånger valde 

författaren ändå att läsa abstrakt även om rubriken kändes ointressant. Vid fynd av ett 

lämpligt abstrakt, blev nästa steg att försöka få fram artikeln, några gånger hade författaren 

till examensarbetet oturen att lärosätets bibliotek inte hade tillgång till önskad artikel. Om 

sådant fall, fick ny sökning bland rubrikerna göras. De utvalda och inkluderade vetenskapliga 
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artiklarna granskades sedan enligt Friberg (2012) bedömningsunderlag för artikelgranskning 

(bilaga 3). När lämplig artikeln var funnen lades artikeln i ett Word dokument och vid 

genomläsning så färgkodades intressanta delar, var det bästa sättet för att få en översyn över 

relevanta teman och kunna sammanställa resultatet på bästa sätt. Detta fungerade bäst efter 

författaren till examensarbetets förutsättningar. Från databasen CINAHL Plus inhämtades 

sex vetenskapliga artiklar och från databasen PubMed inhämtades fyra vetenskapliga 

artiklar. Detta var steg ett enligt Friberg (2012) och gjordes för att anlägga 

helikopterperspektiv för att få en överblick av det publicerade datamaterialet. Författaren till 

examensarbetet valde sedan vilka infallsvinklar som examensarbetet skulle fokusera på, valet 

föll på att finna likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. Som var steg två enligt 

Friberg (2012). Därefter gjordes en sammanställning av utvalda infallsvinklar och fynd av 

teman, vilket är steg tre och det sista steget enligt Friberg (2012). 

 Författaren till examensarbetet har under arbetes gång skrivit ensam, vilket kan ha varit en 

svaghet under arbetets alla faser och det är en brist på en diskussion mellan två författare 

som hade kunnat ge en bredare översikt. Ytterligare brister relaterade till ensam författare till 

examensarbetet, artiklar kan ha blivit missade och sökningar gjordes i enbart två databaser. 

Författaren har till examensarbetet har haft förmånen att disponera tiden optimalt då hänsyn 

till annan medförfattare inte krävts. Valda artiklar fick en max ålder till tio år, då tekniken 

utvecklas snabbt och författaren ville fokusera sitt examensarbete på hur det ser ut i nutid. 

Med undantag av en artikel som är tolv år gammal inkluderades då fokus på artikeln handlar 

om parenteral nutrition hos patienter med cancersjukdom och valdes in i arbetet på grund av 

beskrivningen av patienters välbefinnande och upplevelser av sitt dagliga liv passade väl in på 

examensarbetes syfte. Författaren till examensarbetet har medvetet valt två vetenskapliga 

artiklar med Bjuresäter som huvudförfattare. Det är av vikt att förtydliga att Bjuresäter i 

bakgrunden har sjuksköterskeperspektivet i sin artikel och Bjuresäter i resultatet har 

patientperspektivet i fokus och därmed finns ingen anledning att utesluta den ena eller 

andra. Det finns även anledning till att förtydliga två artiklar skrivna av Dreesen som 

huvudförfattare, där den ena artikeln finns i bakgrunden och den andra artikeln finns i 

resultatet. Även detta är medvetet gjort av författaren till examensarbetet och det är olika 

medförfattare till de två studierna och artiklarna har olika perspektiv. 

Under slutfasen av arbetet, har författaren till examensarbetet kommit fram till att arbetet 

endast borde ha innehållit vetenskapliga artiklar med kvalitativ design, detta för att bäst 

kunna ha svarat an på examensarbetets syfte. Då kvalitativ design inte är mätbar kan man 

ställa öppna frågor till intervjudeltagarna. Som då får störst möjlighet att förklara och 

beskriva med egna ord sina upplevelser. Dock kan eftertänksamhet eftersträvas då det inte 
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måste innebära att en blandning av kvalitativa och kvantitativa datamaterial behöver vara 

negativt. Blandat material kan istället ge bredare översikt om kunskapsläget. 

För att påvisa och säkerställa kvalitet i examensarbetet, använde sig författaren utav tre 

begrepp utifrån Polit och Beck (2012), giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Det som 

gjorde att studien innefattade giltighet innebar att resultatet, vilken examensarbetet kommit 

fram till, bygger på en sanning. I examensarbetet påvisades giltigheten genom att författaren 

utgick från studiens syfte. Flertalet granskade vetenskapliga artiklar påvisade liknande 

resultat, vilket medförde att trovärdigheten i examensarbetet stärktes. Vid en allmän 

litteraturöversikt analyseras redan analyserade data som sedan bearbetas. Det innebär att 

kravet på kritiskt förhållningssätt vid val och granskning av artiklar ligger högt. 

Överförbarhet innebär hur väl resultatet går att överföra till en annan kontext eller grupp. 

För att kunna skapa förutsättningar bör urval, datainsamling och analysens tillvägagångssätt 

vara väl beskrivet i arbetet (Polit och Beck, 2012). I och med examensarbetets giltighet finns 

möjlighet till överförbarhet till andra verksamheter där vårdpersonal använder sig av 

artificiell nutrition. Författarens uppgift i examensarbetet var därmed att framföra resultatet 

så att övriga läsare kan framföra resultatet och att det gick att överföra resultatet i sitt 

sammanhang. Detta leder i sin tur till det sista valda begreppet av Polit och Beck (2012) som 

är tillförlitlighet, begreppet innebär att studien håller sig över tid. Examensarbetet uppnådde 

tillförlitlighet med tydlig beskrivning av genomförandet och medföljande bilagor, som visade 

tillvägagångssättet och urvalsprocessen av vårdvetenskapliga artiklar.  

 

6.3 Etikdiskussion 

Forskningsprocessen har använts för att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed 

värnas. Detta för att undvika oredlighet i forskning (Codex, 2015). Text som kunnat 

uppfattats som plagiat har författaren till examensarbetet lagt som citat och är därmed icke 

plagierat enligt Codex (2015). I tillägg till den etiska diskussionen bör tas i beaktande att 

författaren till examensarbetets förförståelse och tidigare erfarenheter kan ha spelat viss roll.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Författaren till examensarbetet föreslår vidare forskning genom kvalitativa studier med 

patienter som har artificiell nutrition. Då det finns tunt med material och behovet av att få ett 

bredare perspektiv av patienters upplevelser av att vårdas med artificiell nutrition finns. 
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Vidare forskning föreslås även innefatta sjuksköterskans roll för att främja hälsa hos 

patienter med artificiell nutrition.  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelse av sitt dagliga liv med 

enteral eller parenteral nutrition i hemmet. Genom att göra sjuksköterskor medvetna om att 

patienterna upplever en social isolering, att patienterna upplever stor tidsåtgång, 

biverkningar och nedsatta fysiska funktioner relaterade till artificiell nutrition. 

Sjuksköterskorna kan använda sina kunskaper till att lindra lidandet hos patienter, hjälpa 

patienterna att uppleva det välbefinnandet de kan få med artificiell nutrition. Det har varit 

intressant att läsa studierna och att ta del av de vitt skilda upplevelserna som patienter har 

berättat om. Genom de förkunskaper som författaren till examensarbetet hade, har det varit 

förvånande att patienterna haft så pass negativa upplevelser av infusionen som ska föra så 

mycket gott med sig. Resultatet som framkommit har inte varit det förväntade. Denna 

kunskap som framkommit kommer att komma väl till pass i författaren till examensarbetets 

kommande yrke som sjuksköterska. Författaren till examensarbetet har förhoppningen om 

att med detta arbete kunna bidra med kunskap till redan utbildade sjuksköterskor och 

blivande sjuksköterskor.
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Bilaga 3 KVALITETSGRANSKNING FÖR ARTIKLARNA 

Enligt Friberg (2012), Kvalitativa studier skall besvara följande frågor; 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är i så fall dessa formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den i så fall  

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14. Sker en koppling till teoretiska antaganden? 

 

Granskning av en kvantitativ artikel skall besvara följande frågor; 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är de i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdandsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den i så fall  

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalet gjorts? 

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

9.Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller  

generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvård 

andsvetenskapliga antagande
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