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SAMMANFATTNING;  

Bakgrund: Home parenteral nutrition används som behandling av patienter med nedsatt 
näringsupptagsförmåga. I de flesta fall sker denna behandling i hemmet skött av patienten 
själv, efter undervisning från sjukvården. Problem: Efter hemgång saknas det i många fall 
uppföljning från sjukvården på patientens kunskap. Som resultat uppfyller inte sjukvården 
sitt ansvar att bidra till patientens upplevelse av trygghet och kontinuitet i vården. Metod: 
Allmän litteraturöversikt med 11 artiklar: 6 med kvantitativ ansats, 4 med kvalitativ ansats, 
samt 1 artikel med mixad metod. Syfte: Syftet är att skapa en översikt av hur det kan vara att 
leva med HPN ur ett patientperspektiv. Resultat: Begränsningar till följd av infusionen var 
utmattning, en bristande frihet och sociala begränsningar. Vidare beskrev patienterna 
emotionella aspekter så som depressiva tendenser, påverkad livskvalitet och slutligen 
acceptans till följd av HPN. Ångest och oro var vanligt och relaterat till kateterrelaterade 
komplikationer. Vidare beskrev patienterna relationen till sjukvården som otillräcklig. 
Slutsats: Patienter är i behov av psykosocialt stöd för att hantera de nya aspekterna av ett liv 
med HPN. De är i behov av stöd i hemmet för att orka med infusionen. Sjukvården kan 
erbjuda mer stöd genom uppföljning av patienterna efter hemgång. 

Nyckelord: Acceptans, hälsa, kateterrelaterade komplikationer, patientperspektiv 
psykosociala besvär  



ABSTRACT;  
 

Background: Home parenteral nutrition is a treatment used for patients with a lower 
absorption of nutrients. The patients are often responsible for this treatment at home, after 
education from the healthcare. Problem: After discharge there is a shortage in the follow up 
of the patient’s knowledge. As a result, the health care does not meet their responsibility in 
contributing to the patient’s experience of safety and continuity in the care. Method: A 
literature review with 11 articles: 6 with a quantitative method, 4 with a qualitative method, 
and 1 article with a mixed method. Purpose: The purpose is to conduct an overview of what 
it can be like to live with HPN from a patient perspective. Results: Limitations as results of 
the infusion was fatigue, a lack of freedom and social limitations. Patients described 
emotional aspects, such as depressive tendencies, affected quality of life and finally 
acceptance, as parts of receiving HPN. Anxiety was not uncommon and related to catheter 
related complications. Furthermore, patients described the relationship to the healthcare as 
insufficient. Conclusion: Patients are in need of psychosocial support to handle the new 
aspects in a life with HPN. They are in need of support at home in order to cope with the 
infusion. The healthcare could provide more support through follow-up of the patient after 
discharge from the hospital.  

Keywords: acceptance, catheter related complications, health, patient perspective, 
psychosocial complaints    
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1 INLEDNING 

Home parenteral nutrition kan innebära ett ökat ansvar för patienten i att själv hantera sin 
vård i hemmet. Detta är något som kan komma att leda till livsförändringar för patienten. 
Dessa livsförändringar kan vara både positiva och negativa, men kan, oberoende av positiv 
eller negativ yttring, ha en påverkan på patientens vardag. Sjukvården har idag bristande 
kunskap kring patientens erfarenheter av hur det är att leva med home parenteral nutrition i 
hemmet, något som försvårar sjuksköterskan i dennes roll att lindra patientens lidande och 
bidra till ökad upplevelse av hälsa och välbefinnande. Då en del av sjuksköterskans ansvar är 
att stärka patienten och erbjuda stöd för att hjälpa denne till att ta kontroll över utvecklingen 
av hälsan, försvåras detta om sjuksköterskan har bristande kunskap om patientens 
erfarenheter.   

Förhoppningen med denna litteraturöversikt är därför att bidra till en bredare kunskap om 
den forskning som redan existerar kring patientens erfarenhet av att leva med denna typ av 
näringsinfusion i hemmet. Då denna form av näringsinfusion har fått en omfattande 
spridning i de västerländska länderna kan det i sin tur resultera i ett behov av fördjupad 
kunskap hos sjuksköterskan och resten av sjukvården i relation till infusionen. Detta för att, 
på ett korrekt sätt, bemöta patientens behov av stöd och ge patienten verktyg i att fortsätta 
sköta infusionen hemma. En god relation mellan patienten och sjuksköterskan, samt en 
tydlig uppföljning av patienten är av stor vikt för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att 
uppfatta eventuella tecken på lidande hos patienten. Denna relation är också viktigt för att 
patienten ska känna sig trygg i, samt ha möjlighet att kommunicera sina upplevelser och 
erfarenheter av en vardag med parenteral nutrition med sjuksköterskan. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer home parenteral nutrition att beskrivas. Vidare beskrivs tidigare 
forskning. Avslutningsvis presenteras en översikt av lagar och regler relaterat till aktuellt 
vårdområde, följt av valt teoretiskt perspektiv.  

2.1 Definition av patient 
I detta examensarbete kommer begreppet patient definieras som individer över arton som 
vårdas med home parenteral nutrition. 
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2.2 Home parenteral nutrition  
Home parenteral nutrition (HPN) är en ett begrepp som beskriver patienters vård av total 
parenteral nutrition i hemmet. Denna form av näringsinfusion presenterades redan på 1970-
talet för patienter som inte hade tillräckligt effektiv näringsupptagningsförmåga, men ändå 
klarade av behandling utanför en sjukhusmiljö. På grund av den låga dödligheten relaterad 
till HPN som näringsinfusion har behandlingen fått en omfattande spridning i de 
västerländska länderna (Staun m.fl., 2009).  

Idag sker infusionen på liknande premisser, men också som näringsstöd för cancerpatienter, 
samt patienter i livets slutskede. Långvarig behandling av HPN ges hos patienter med en 
kronisk tarmsvikt som begränsar absorptionen av den adekvata näring som patienten 
behöver för att överleva. Kronisk tarmsvikt definieras som ett tillstånd med så nedsatt 
absorption i tarmen att patienten är i behov av näringssupplement i form av vätska och 
elektrolyter för att bibehålla god hälsa och tillväxt. Det näringssupplement som ges i 
majoriteten av fallen är då HPN (Staun m.fl., 2009).  

Näringsinfusionen finns i form av färdiga droppåsar. Vid långvarig behandling av HPN 
anpassas dock näringsinfusionen efter patientens unika behov. Näringsinnehållet består till 
grund av lipider (fett), kolhydrater (i form av glukos), samt protein. Vidare tillsätts vitaminer, 
mineraler, samt aminosyror till näringsinfusionen i efterhand. Dessa är särskilt viktiga vid 
långvarig behandling av HPN, samt om patienten inte intar någon mat oralt (Staun m.fl., 
2009). Infusionen sker vanligtvis genom en central venkateter (CVK) eller subkutan venport 
(SVP) allt mellan två till sju gånger i veckan, vanligtvis 12-14 timmar om dagen, och i de flesta 
fall får patienten denna medicinering nattetid (Huisman-de Waal, van Achterberg, Jansen, 
Wanten & Schoonhoven, 2010). 

Följt av ett beslut om att patienten skall påbörja behandling av HPN ges denne utbildning i 
korrekt hantering av sin näringsinfusion innan hemgång från sjukhuset. Denna utbildning 
inbegriper att lära ut korrekt pumpanvändning, vård av katetern, samt att lära patienterna 
förebygga och känna igen tecken på komplikationer (Staun m.fl., 2009). 

2.3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning relaterat till HPN att presenteras i form av 
uppföljning efter hemgång, samt relaterat till de sjuksköterskor som hjälper till och stöttar 
patienterna i vården.  

2.3.1 Uppföljning och kontroll 

Uppföljningen och kontrolleringen av HPN-patienten och dennes vård kan variera i olika 
länder (Wengler m.fl., 2006). I en studie av Wengler m.fl. (2006) undersöktes det hur 42 
olika center utspridda i 8 länder hanterade uppföljningen och kontrolleringen av sina HPN-
patienter efter hemgång från sjukhuset. Det visade sig att det i enbart 25% av fallen, vilket 
representerade 10 center, fanns en specialistgrupp ansvarig för de fortsatta kontrollerna av 
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patienten. Vanligast var det att patienten kontrollerades vid en vårdcentral. Staun m.fl. 
(2009) menar på att den expertis en specialistgrupp, som är inriktad på nutrition, har är av 
stor vikt för samtliga patienter med HPN. Detta för att dessa patienter ska få det stöd de är i 
behov av samt uppföljning på den kunskap de erhåller innan hemgång från sjukhuset. Vidare 
visade det sig i studien av Wengler m.fl. (2006) att hälften av alla patienter som deltagit i 
studien enbart erhållit utbildning i hur de skulle hantera sin näringsinfusion innan de skrevs 
ut. Detta innebar alltså att de inte fått någon återkoppling eller uppföljning på denna 
kunskap efter att de lämnat sjukhuset. Denna kunskap innefattade korrekt pumpanvändning, 
vård av katetern, samt att förebygga och känna igen tecken på komplikationer (Wengler m.fl., 
2006). Skriftliga och muntliga instruktioner kring korrekt hantering av CVK eller SVP har i 
tidigare forskning visat sig kunna reducera uppkomsten av kateterrelaterade komplikationer 
hos patienterna (Staun m.fl., 2009). Kateterrelaterade komplikationer är vidare något som 
lyfts fram av vårdgivare som en allvarlig fara för HPN-patienterna (Dreesen m.fl., 2013a). 
Vården erfar att de besitter mycket kunskap om denna HPN-relaterade komplikation. Det 
anses dock vara svårare för vården att i praktiken kunna mäta patientens känsla av 
tryggheten i hemmet i förhållande till dessa komplikationer (Dreesen m.fl., 2013a). 
Patientens trygghet kan då som resultat sättas på prov vid vetskapen om att dessa 
komplikationer kan vara en orsak till återkommande inläggning på sjukhuset (Pironi m.fl., 
2003), samt högre dödlighet (Wang m.fl., 2007). Tidigare forskning om patienter som lever 
med HPN under en längre tid har dock visat att den vanligaste dödsorsaken under HPN-
behandling är relaterad till bakomliggande sjukdom och inte själva infusionen (Pironi m.fl., 
2012).  

2.3.2 Sjuksköterskans erfarenheter och ansvar 

Vårdstödet som följer patienten efter hemgång varierar i olika länder (Wengler m.fl., 2006). 
En undersökning av Wengler m.fl. (2006) som jämförde det vårdstöd patienten tilldelades 
efter utskrivning från 42 separata vårdcenter fördelade i 8 olika länder visade att 
sjuksköterskan var involverad i uppföljning av patientens tillstånd i de flesta fallen (81%). 
Detta är något som kan ge upphov till stress för sjuksköterskan (Holmdahl, Imoni & 
Sävenstedt, 2014). Stressen relateras då till sjuksköterskans erfarenhet av problematik i att 
planera arbetet runt patientens infusion. Den praktiska hanteringen av HPN beskrivs som 
tids- och energikrävande. Annan problematik som framkommit är det stora ansvaret 
relaterat till behandlingen, ett ansvar sjuksköterskan känner sig ensam i. Denna ensamhet 
baserar sig på dålig informationsöverföring mellan sjukhus och hemsjukvård, samt att 
sjuksköterskan upplever att allmänläkaren har för lite kunskap om HPN och därför låter 
sjuksköterskan ta över ansvaret (Holmdahl, Imoni & Sävenstedt, 2014). Huisman m.fl. 
(2010) har även beskrivit att det existerar en varierad kunskapsnivå om HPN bland de 
sjuksköterskor som stöttar patientens vård i hemmet.  

Det har uppmärksammats att HPN-infusionen kan innebära livsförändringar, vilka kan kräva 
anpassningar för patienten (Huisman-de Waal m.fl., 2010). Några av dessa, som 
sjuksköterskan uppmärksammat, är biverkningar i form av illamående och en känsla av 
nedsatt välmående under pågående infusion. Detta är ett problem som redan på nittiotalet 
lyftes fram, där närstående och patienter beskrev illamående och kräkningar under 
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infusionstiden (Nicol, Hoagland & Heitlinger, 1995). Andra livsförändringar relaterade till 
HPN-infusionen, som sjuksköterskan uppfattat, är bristen på rörlighet och brist på sömn 
som konsekvens av att patienten är begränsad under själva infusionen (Holmdahl m.fl., 
2014; Orrevall, Tishelman & Permert, 2006). Slutligen lyfter sjuksköterskan fram 
erfarenheter av patientens behov av psykosocialt stöd. Denna erfarenhet baseras på att 
sjuksköterskans telefonkontakt med patienten ofta resulterar i psykosocial rådgivning 
(Huisman-de Waal m.fl., 2010). 

2.4 Lagar och riktlinjer i teori och praktik 
Enligt 1§ i 2 kap. av Patientsäkerhetslagen (2010:659) har vårdgivaren ett ansvar att planera, 
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård 
upprätthålls. Detta stöttas också av 2a§ av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som 
beskriver hur hälso- och sjukvårdslagen ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 
vård. Detta innefattar att vården ska vara av god hygienisk standard och tillgodose patientens 
behov av trygghet, den ska bygga på respekt för patientens självbestämmande, samt främja 
goda kontakter mellan patienten och vården.  

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) beskriver vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt 
till patienten, samt hur detta förhållningssätt kännetecknas. Fyra punkter lyfts fram utifrån 
detta där den första är att stärka patientens tilltro att kunna hantera sin egen sjukdom, eller 
den förändring som skett i patientens hälsa. Vidare beskrivs också vikten av att uppmuntra 
patienten att ta ansvar för, samt vara delaktig i den egna hälsan. Sjuksköterskan har också ett 
ansvar att erbjuda patienten stöd så att denne har möjligheten att ta kontroll över sin egen 
hälsoutveckling. Avslutningsvis är det av vikt för sjuksköterskan att ta hänsyn till den 
motivation patienten har till förändring.  

Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2017b) att sjuksköterskan ska visa på 
professionella värden. Detta innefattar respektfullhet, medkänsla, lyhördhet, integritet, och 
trovärdighet. Vidare ska sjuksköterskan ansvara för att patienten får korrekt information 
som grund för samtycke till behandlingen. Avslutningsvis ska sjuksköterskan främja en miljö 
där mänskliga rättigheter och värderingar respekteras.  

Enligt 1§ i 6 kap. av Patientlagen (2014:821) ska vården tillgodose patientens behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. I en jämförelse mellan landsting och 
regioner visas det dock att det finns brister i kontinuitet och samordning mellan vårdnivåer, 
huvudmän, och yrkesgrupper (Myndigheten för vård- och omsorg, 2017). I en global 
statusrapport om kroniska sjukdomar (WHO, 2014) har det också påvisats att vården är 
högspecialiserad och splittrad, samt i behov av mer koordination och kontinuitet, speciellt 
med fokus på personer med kroniska sjukdomar.  
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2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som valdes ut till detta examensarbete var Katie Erikssons 
caritativa vårdteori. Valet av denna teori grundar sig i Erikssons (1994) beskrivning av 
vårdvetenskapen meningssammanhang. Denna utgörs av den lidande människan, specifikt i 
förhållande till hälsa och dennes livssituation. Vidare beskrivs vårdandets primära uppgift 
som att hjälpa människan att leva trots sjukdom och lidande. Då syftet med detta 
examensarbete är att skapa en översikt av hur det kan vara att leva med HPN ur ett 
patientperspektiv kan denna vårdteori öppna upp för möjligheten att skapa en översikt av 
patientens relation till hälsa och lidande i denna livssituation. Samt bidra till en ökad 
förståelse för sjuksköterskans roll i denna relation.  

Utifrån denna teori kommer tre specifika delar att hanteras: den mångdimensionella hälsan, 
patientbegreppet, samt hälsans mening. Motivationen bakom detta bygger på att tidigare 
forskning visat att sjukvårdens uppföljning av patienten efter hemgång kan vara bristande 
(Wengler m.fl., 2006). Detta försvårar vårdens ansvar i att tillgodose patientens behov av 
trygghet, kontinuitet och säkerhet, samt att lindra lidande. Med användning av den 
mångdimensionella hälsan, patientbegreppet, samt hälsans mening kan förhoppningsvis en 
tydligare bild av hur det kan vara att leva med HPN skapas ur ett patientperspektiv, samt hur 
det påverkar dennes upplevelse av hälsa och lidande.  

2.5.1 Den mångdimensionella hälsan 

Eriksson (2000) menar på att beskrivningen av hälsan som mångdimensionell grundar sig i 
människobilden. Detta innebär att upplevelsen av hälsa och helhet hör samman med att 
uppleva sig hel till kropp, själ och ande. Den kroppsliga dimensionen kretsar kring friskhet, 
detta är dock mer än enbart den fysiska varelsen. Genom kroppen har människan kontakt 
med världen, genom den tas omvärlden emot och bearbetas, samt att det är genom kroppen 
människan förhåller sig till sin omgivning. Den är central för identiteten och en bärare av 
livshistorien. Den själsliga dimensionen handlar istället om en känsla av inre balans i 
relation till livet och människorna i det. Genom den försöker människan skapa innebörder i 
det denne känner och ser. Själen tillhör även minnet samt den kognitiva förmågan i att fatta 
beslut. Den sista dimensionen är den andliga och denna dimension tillhör människans 
förmåga att finna de djupare värdena i livet. Att finna det som ger livet mening och 
utveckling. I den andliga dimensionen eftersträvas harmoni. Om människan inte upplever 
balans i förhållande till dimensionerna kropp, själ, och ande kan detta uttrycka sig i 
hälsoproblem.  

2.5.2 Patientbegreppet  

De ovan nämnda hälsoproblemen är de som kan resultera i det som gör människan till en 
patient. Begreppet patient har genom åren haft flera olika betydelser. Ursprungligen betyder 
det ”den lidande”. Begreppet har dock i många fall ersatts med ord som ”klient” eller ”kund”. 
Detta har en helt annan betydelse än begreppet patient och framför allt är betydelsen 
annorlunda i relation till lidandet. Begreppet fortsatte sedan utvecklas till att betyda ”en som 
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är sjuk” eller har en diagnos och är i behov av behandling. Detta gav plötsligt 
patientbegreppet en medicinsk betydelse och därmed glömdes den lidande människan bort. I 
dagens vård har begreppet närmast ett socialpolitiskt innehåll då det knyts till den officiella 
rätten till sjukvård. Det kan ses som paradoxalt hur den vård som från början var avsedd att 
lindra lidandet idag kan vara det som orsakar lidandet. Patientbegreppet har slutligen både 
en objektiv och subjektiv dimension. Den objektiva utgår från de yttre objektiva kriterier som 
används för att beskriva patientens position. Den subjektiva dimensionen utgår istället från 
människans egen upplevelse av om denne är sjuk eller inte (Eriksson, 1994).  

2.5.3 Hälsans mening 

Eriksson (1994) beskriver hälsans mening som en vilja men kan uttrycka sig i ett tvång till 
hälsa. Det är därmed ett lidande som kommer utav att patienten tvingas till hälsa. Människan 
är tidvis i behov av att få vara i lidandet, att vara patient i allt det begreppet innefattar. Om 
människan inte får möjlighet att lida ut utan tvingas att visa upp ett hälsobeteende försvagas 
denne, då detta beteende tär på de inre krafterna varje människa har. Upplevelsen av hälsa 
förutsätter att människan i sitt inre faktiskt vill hälsa och finner en mening i det, annars 
resulterar det i ett lidande för människan. Lidandet har i sig en enda mening: att överleva. 
Lidandet innebär i något avseende en retardation för människan. Utåt kan denne mena på att 
lidandet haft en mening, men detta kan ses som en sista utväg för att skydda människans 
sköra innersta. I grund och botten handlar lidandet om att människan inte längre orkar 
kämpa emot. Lidandet innebär alltså att människan avstår något ur den potential denne 
föddes med. Dock finns inget annat alternativ då valet står mellan att överleva eller att dö.  

2.6 Problemformulering 
HPN är en infusionsbehandling som ofta används hos patienter med otillräcklig 
näringsupptagningsförmåga. Den ökande användning innebär ett behov av kunskap kring 
behandlingsformen samt hur den påverkar patientens upplevelse av hälsa. Sjuksköterskan 
kan stötta patienten i hanteringen av HPN, dock är det oftast patienten själv som sköter 
infusionen. I dessa fall ges utbildning på sjukhuset av vårdpersonal innan patienten skrivs ut. 
Utbildningen fokuserar på att lära patienten korrekt pumphantering, vård av kateter, samt 
att förebygga och känna igen tecken på eventuella komplikationer. Sjuksköterskan är i de 
flesta fall ansvarig för uppföljning av patienten efter hemgång. Då lindrandet av lidande är 
motivet för all vård har sjuksköterskan ett viktigt ansvar i att följa upp patientens vård. Detta 
innebär att följa upp den kunskap patienterna fått på sjukhuset, men också patientens 
upplevelse av hälsa och lidande. Problem uppstår dock efter hemgång då det kan saknas 
uppföljning från sjukvården, specifikt relaterat till kunskapen patienten erhållit på sjukhuset 
innan hemgång. Att lyfta fram patientens perspektiv av hur det är att leva med HPN är viktigt 
oavsett vilka rutiner kring uppföljning som finns inom aktuell vårdkontext. Detta för att 
sammanställa kunskap som kan utveckla olika vårdkontext till fördel för patienten. 
Förhoppningen är att den utökade kunskapen, ur ett patientperspektiv, kan fungera som ett 
verktyg för sjuksköterskan i att ännu bättre förstå, stötta och följa upp patientens vård.  
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3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt av hur det kan vara att leva med HPN ur ett patientperspektiv. 

4 METOD OCH MATERIAL 

En allmän litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt av ett vårdvetenskapligt 
område och det kunskapsläge som råder där. Det kan också innebära att skapa en översikt 
över ett existerande problem relaterat till sjuksköterskans kompetensområde. Valet av en 
allmän litteraturöversikt kan därför styrkas utifrån följande motiv: att skapa en översikt av 
ett avgränsat område, samt att utforma en beskrivande sammanställning av ett visst 
omvårdsrelaterat område (Friberg, 2012). Valet av litteraturöversikt för detta examensarbete 
kan motiveras då databassökningar visat på att detta område inte är så väl utforskat samt att 
sjuksköterskan beskrivit en känsla av ensamhet och otrygghet i hanteringen av patienternas 
HPN. Enligt Friberg (2012) är ett kritiskt förhållningssätt viktigt vid en litteraturöversikt. 
Detta på grund av att det finns en risk för ett selektivt urval av artiklar, något som tidigare 
resulterat i kritik relaterat till denna typ av litteraturöversikt. 

4.1 Urval och datainsamling 
Det första steget i en allmän litteraturöversikt är att skapa en problemformulering och ett 
syfte. För att genomföra detta behöver en inledande litteratursökning göras (Friberg, 2012). 
Den preliminära informationssökningen gjordes med allmänna sökord så som ”HPN” och 
”patient” på databaserna CINAHL plus, Pubmed, samt MEDLINE. Detta lade grund för 
möjligheten att ringa in valt problemområde då dessa sökningar lyfte fram ytterligare sökord. 
Några av dessa var ”problem”, ”erfarenheter”, ”upplevelser”, och ”påverkan”.  Denna initiala 
sökning visade att mängden kvalitativ forskning var i princip lika omfattande som den mängd 
kvantitativ forskning som finns kring ämnet. Detta gav ytterligare motivation till 
användningen av en allmän litteraturöversikt eftersom att denna typ av studie tillåter 
användningen av både kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Nästa steg går ut på att påbörja en litteratursökning. För att få träffar anpassade efter valt 
område spelar valet av sökord stor roll vid detta steg (Friberg, 2012). Sökord baserades på 
den preliminära informationssökningen (t.ex. ”hpn”, ”patient”, ”experience”, ”impact”, och 
”problems”). Då CINAHL plus, samt MEDLINE gett bäst utslag under den preliminära 
informationssökningen beslutades det att fortsätta på dessa databaser. Samtliga sökningar i 
databasen CINAHL plus och MEDLINE gjordes med inställningarna ”Advanced Search” för 
att möjliggöra sökningar med fler än ett sökord, samt ”Peer Reviewed” på CINAHL plus. Då 
MEDLINE inte har tillgång till inställningen ”Peer Reviewed” söktes dessa artiklar också 
fram på URLICHWEB för att styrka studiernas vetenskapliga kvalitet. Boolesk sökning har 
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gjorts vid samtliga sökningar med användning av den booleska operatorn AND, för att 
ytterligare bredda sökningen. Eftersom att samtliga artiklar är på engelska har Svensk MeSH 
använts vid översättning av begrepp för att behålla en vårdvetenskaplig inriktning. Först 
gjordes sökningarna med ett sökningsintervall på 10 år, men på grund av den låga andel 
träffar detta resulterade i togs beslut att bredda årsspannet med ytterligare fem år.  

För att få ett helikopterperspektiv av valt ämnesområde innebär nästa steg att läsa funna 
artiklars sammanfattningar. Detta följs av en fortsatt avgränsning som ska leda till de studier 
som fortsättningsvis kommer att ingå i analysen. Valet av dessa studier bör utgå från 
inklusions- och exklusionskriterier (Friberg, 2012). Funna artiklars sammanfattningar lästes 
baserat på studiens titel. Samtliga titlar lästes vid varje sökning för att inte riskera att missa 
en relevant artikel. Vidare avgränsades dessa studier utifrån valda inklusionskriterier. Detta 
var studier som var vårdvetenskapliga, samt skrivna på engelska. Vidare inkluderades studier 
som beskrev hur det är att leva med HPN ur ett patientperspektiv, samt patienternas 
erfarenheter av-, problem relaterade till-, och upplevelse av HPN-infusionen. Samtliga 
kriterier är valda utifrån att de är nödvändiga för att svara på studiens syfte. Studier som 
fokuserar på HPN-infusion inom pediatrik har exkluderats då fokus för examensarbetet är 
personer över 18 år. Studier som beskrivit närståendes erfarenheter och upplevelser av HPN 
har också exkluderats. Slutligen exkluderades den teknologiska och medicinska delen av 
HPN (se Bilaga B för artikelmatris). 

Det slutliga steget som följer studiernas avgränsning är en kvalitetsgranskning av samtliga 
artiklar. Denna kvalitetsgranskning är baserad på de frågor Friberg (2012) lyfter kring 
granskning av kvalitativa respektive kvantitativa artiklar (se Bilaga C). Studiernas kvalitet 
betygssätt med x/14 för kvalitativa artiklar, samt x/13 för kvantitativa artiklar. Utifrån 
Fribergs (2012) granskningsfrågor har studierna betygsatts och som följd antingen värderats 
som låg kvalitet, medelkvalitet eller hög kvalitet. Kvalitativa artiklar med ett betyg på 1-5 har 
klassats som låg kvalitet, 6-9 har klassats som medel, och 10-14 har klassats som hög kvalitet. 
Då de kvantitativa frågorna är färre har dessa artiklar har istället betygsatts utifrån att 1-4 är 
av låg kvalitet, 5-8 är av medelkvalitet och 9-13 är av hög kvalitet.  11 artiklar inkluderas efter 
kvalitetsgranskning. Av dessa är 6 kvantitativa, 4 kvalitativa, samt 1 av mixad metod, som 
betygsatts utifrån de kvalitativa, samt de kvantitativa granskningsfrågorna. Samtliga artiklar 
är av hög kvalitet.  

4.2 Genomförande och analys 

I en allmän litteraturöversikt är det av största vikt att studierna läses igenom ett flertal 
gånger för att på så vis förstå innehåll och sammanhang; studiernas helhet (Friberg, 2012). 
Som första steg lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en överblick av innehållet 
i artiklarna. Den granskning som användes var kvalitetsgranskningen enligt Friberg (2012) 
som lyfter fram olika punkter som skall finnas med i kvalitativa respektive kvantitativa 
studier. Efter att studierna lästs ett flertal gånger sammanfattades de på ungefär en A4-sida 
innehållande syfte, metod, resultat och diskussion för att försäkra att all information som kan 
anses väsentlig för examensarbetet uppfattats och dokumenterats.  
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Fortsättningsvis ska studiernas likheter och skillnader gällande syfte, metod och resultat 
identifieras och dokumenteras i en översiktstabell. I detta fall är det av vikt att ta hänsyn till 
att resultatet i kvalitativ- och kvantitativa data presenteras olika och inte kan jämföras på ett 
exakt sätt (Friberg, 2012) För att skapa en tydligare överblick av artiklarnas innehåll 
skapades en tabell i form av en artikelmatris där syfte, metod, analys, och resultat 
redovisades. Detta gjordes för att på så vis ta hänsyn till att resultatet i kvalitativa och 
kvantitativa data skulle kunna presenteras olika på ett korrekt sätt. Vidare gjordes detta för 
att tydligt redovisa skillnader och likheter i artiklarnas syfte, metod och resultat, då detta är 
de delar som sammanställs i examensarbetets resultatdel. Vidare sammanfattades analyserna 
i enskilda dokument för att försäkra att ingen viktig information undgåtts och för att försäkra 
att kvantitativa data presenterades med siffror och kvalitativa data med ord. För att lättare 
urskilja likheter och skillnader markerades dessa i olika färger. Fortsättningsvis sorterades 
färgerna in i grupper och sammanställdes i en flytande text med passande rubrik för att 
sedan presenteras i resultatet.  

4.3 Etiska överväganden  

Ett etiskt övervägande kan krävas om planerad forskning involverar människor eller 
hantering av personuppgifter. Eftersom detta är en allmän litteraturöversikt är inte någon 
etisk prövning nödvändig. Det är dock viktigt att vara medveten om olika uppförandekrav 
som hör ihop med forskarrollen. Dessa krav är förankrade i forskningsprocessen, men också i 
vanliga normer och värderingar ute i samhället. Det är också viktigt att öppet redovisa 
metoder och resultat samt att tala sanning om forskningen. God ordning i forskningen anses 
också vara av vikt, detta bland annat i dokumentationen, samt att vara rättvis i bedömningen 
av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Utifrån detta har ett kritiskt förhållningssätt 
varit närvarande under hela examensarbetet, både vid insamling av data så väl som vid 
dokumentationen. 

Detta stöttas av Erikson (2012) som talar om vikten av ärligt refererande. Detta innebär inte 
bara att undvika plagiat utan också att ge en så balanserad och rättvis bild som möjligt av det 
valda ämnesområdet, och att inte bortse från existerande väsentlig kritik mot de åsikter som 
hävdas i arbetet. Det är viktigt att förhålla sig objektiv till sitt arbete och tygla sin 
förförståelse för att få fram ett korrekt resultat. Erikson talar även om vikten av att vara 
grundligt insatt i det valda ämnesområdet för att inte upprepa redan existerade forskning. Då 
viss förförståelse existerar vid detta examensarbete har detta varit en viktig faktor att förhålla 
sig till. En objektivitet vid insamlingen av data har varit av vikt i ett försök att tygla 
förförståelsen och den inledande informationssökningen var till god hjälp för att undvika att 
upprepa redan existerande forskning. 

 CODEX (2017) beskriver vidare ”God sed i forskningen” och hur detta innefattar att undvika 
fabricering av data, förvrängning av forskningsprocesser, samt stöld eller plagiering av data. 
Detta har varit närvarande under hela examensarbetet och enligt CODEX har ingen 
fabricering eller förfalskning av data skett.  

Till detta examensarbete har riktlinjer utifrån APA följts.  
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5 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras utifrån skillnader och likheter i artiklarnas syfte och 
metod, följt av en redovisning av skillnader och likheter i artiklarnas resultat med 
underrubrikerna: uppkomst av komplikationer, besvär och begränsningar, känslor och 
upplevelser, relation till omgivning, samt acceptans i tillvaron. 

5.1 Likheter och skillnader i syfte 
Samtliga artiklar beskrevs med tydliga syften som kunde relateras till varandra i likheter och 
skillnader. Syftena sorterades utifrån deras likheter och sammanställdes tillslut i fyra 
grupper:  

• HPN relaterat till livskvalitet 
• Patientens upplevelse av HPN (både relaterat till problematik och erfarenheter) 
• Viktiga aspekter i vården 
• Utmaningar relaterade till HPN.  

 
Uppdelningen av artiklarna utifrån dessa grupper varierade. Vanligast var artiklar med syften 
som beskrev HPN relaterat till livskvalitet (Huisman-de Waal m.fl., 2011b; Chambers, 
Hennessy & Powell-Tuck, 2006; Smith, Curtas, Werkiwitch, Kleinbeck & Howard, 2002; Oz, 
Singer & Theilla, 2008). Även inom denna grupp fanns det dock skillnader då artiklarna 
relaterade livskvalitet till olika ämnen så som matvanor (Oz m.fl., 2008), stöd från en HPN-
förening (Smith m.fl., 2002), hur länge patienten haft HPN (Chambers m.fl., 2006) och 
kateterrelaterade komplikationer (Huisman-de Waal m.fl., 2011b). Fyra artiklar beskrev 
patientens upplevelse av HPN (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Persoon m.fl., 2005; Tsang & 
Carey, 2015; Winkler m.fl., 2010). Även i denna grupp fanns det skillnader då upplevelserna 
både riktade in sig på hur det kan vara att leva med HPN (Tsang & Carey, 2015; Winkler 
m.fl., 2010) och vilka problem patienterna upplevt relaterat till detta (Persoon m.fl., 2005; 
Huisman-de Waal m.fl., 2006). Den tredje gruppen handlade om viktiga aspekter i vården 
(Dreesen m.fl., 2015; Dreesen m.fl., 2013b). Där ville båda studierna identifiera 
kvalitetsindikationer relaterat till HPN-infusionen ur patienternas perspektiv. Den sista 
gruppen ”utmaningar relaterade till HPN” var den minsta med bara en artikel (Huisman-de 
Waal m.fl., 2011a). Detta syfte fokuserar på prevalensen av utmattning (fatigue) bland HPN-
patienter.  

5.2 Likheter och skillnader i metod  

Nedan kommer först de kvantitativa artiklarna att redovisas gällande ansats, metod, och 
analys. Sedan följer valda kvalitativa artiklar med samma innehåll. Avslutningsvis redovisas 
deltagarna i samtliga artiklar.   
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Samtliga kvantitativa artiklar (sex) redovisade hur HPN påverkade patientens vardag 
tillsammans med en ytterligare aspekt: utmattning (Huisman-de Waal m.fl., 2011a), 
kateterrelaterade komplikationer (Huisman-de Waal m.fl., 2011b), varierande sätt att 
bibehålla kontakt med sjukvården efter hemgång (Chambers m.fl., 2006), viktiga delar av 
infusionen (Dreesen m.fl., 2015), stöttning från HPN-föreningar (Smith m.fl., 2002), och 
matvanor (Oz m.fl., 2008). Vidare använde sig samtliga artiklar av enkäter som 
insamlingsmetod (Huisman-de Waal m.fl., 2011a; Chambers m.fl., 2006; Dreesen m.fl., 2015; 
Smith, 2002; Oz m.fl., 2008; Huisman-de Waal m.fl., 2011b). Analysmetoden beskrevs på 
olika sätt i de olika artiklar, vissa beskrevs tydligare än andra. Samtliga använde sig av 
statistiska analyser. Gemensamt för två artiklar var att de använde sig av t-test för analys 
(Chambers m.fl., 2006; Smith m.fl., 2002). Vidare användes Pearsons test för statistiska 
analyser i två artiklar (Chambers m.fl., 2006; Oz m.fl., 2008). En artikel genomförde en 
longitudinell linjär regressionsanalys (Huisman-de Waal m.fl., 2011a), en använde sig av en 
deskriptiv statistisk analys (Huisman-de Waal m.fl., 2011b) och slutligen använde en artikel 
sig av Kruskal-Wallis test, samt Mann-Whitney test (Dreesen m.fl., 2015). 

I fyra artiklar användes en kvalitativ ansats (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Tsang & Carey, 
2015; Dreesen m.fl., 2013b; Winkler m.fl., 2010) och en artikel var av mixad metod (Persoon 
m.fl., 2005). Samtliga av dessa fokuserade på att beskriva patienternas upplevelser. De fyra 
kvalitativa studierna använde sig av intervjubaserad datainsamling (Huisman-de Waal m.fl., 
2006; Tsang & Carey, 2015; Dreesen m.fl., 2013b; Winkler m.fl., 2010). Tre av dessa beskrev 
sina intervjuer som semistrukturerade (Tsang & Carey, 2015; Dreesen m.fl., 2013b; Winkler 
m.fl., 2010). Den sista kvalitativa studien beskrev användningen av öppna frågor i sina 
intervjuer (Huisman-de Waal m.fl., 2006). Den mixade studien använde enkäter i sin 
kvantitativa del och intervjuer i sin kvalitativa del (Persoon m.fl., 2005). Två kvalitativa 
studier använde sig av en innehållsanalys (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Tsang & Carey, 
2015), en artikel genomförde analysen med en frame-workansats (Dreesen m.fl., 2013b) och 
den sista studien använde en tolkande fenomenologisk analys (Winkler m.fl., 2010). I den 
mixade studien användes en deskriptiv analys från de kvantitativa enkäterna och en 
innehållsanalys till de kvalitativa intervjuerna (Persoon m.fl., 2005).  

Fyra studier (2 kvantitativa, 1 kvalitativ, 1 mixad metod) inkluderade patientgrupper i 
Nederländerna (Huisman-de Waal m.fl., 2011a; Huisman-de Waal m.fl., 2006; Persoon m.fl., 
2005; Huisman-de Waal m.fl., 2011b). Samtliga använde sig av patientgrupper med fler än 
48 deltagare. Två studier (1 kvalitativ och 1 kvantitativ) var lokaliserade i USA och använde 
sig av 24 respektive 95 deltagande patienter (Winkler m.fl., 2010; Smith m.fl., 2002). Den 
kvalitativa studien i Australien var den med den minsta patientgruppen på bara 8 deltagare 
(Tsang & Carey, 2015). En kvantitativ studie från England inkluderade 30 deltagare 
(Chambers m.fl., 2006), en kvalitativ studie från Belgien hade 12 deltagare (Dreesen m.fl., 
2013b), och en kvantitativ studie från Israel inkluderade 50 deltagare (Oz m.fl., 2008). En 
kvantitativ studie samlade information från 8 olika länder och hade därmed 300 deltagare 
(Dreesen m.fl., 2015).  



12 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 
Det resultat som tagits fram utifrån studiernas likheter och skillnader kommer att 
presenteras under tre underrubriker: emotionella och existentiella erfarenheter av HPN-
infusionen, begränsningar i vardagen som resultat av HPN-infusionen, och patientens 
relation till sjukvården.  

5.3.1 Emotionella och existentiella erfarenheter av HPN-infusionen 

Patienterna var eniga kring de emotionella och existentiella erfarenheter som HPN-
infusionen fört med sig (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Persoon m.fl., 2005; Huisman-de 
Waal m.fl., 2011b; Tsang & Carey, 2015; Chambers m.fl., 2006; Winkler m.fl., 2010; Oz m.fl., 
2008). I jämförelse med den normala populationen visade patienter med HPN på signifikant 
lägre psykisk hälsa med ett genomsnitt på 57.2 i jämförelse med den normala populationens 
genomsnitt 72 (P = 0.00) (Chambers m.fl., 2006).  

Depression och depressiva tendenser var ett vanligt fenomen bland patienterna (Persoon 
m.fl., 2005; Huisman-de Waal m.fl., 2006; Huisman-de Waal m.fl., 2011b; Smith m.fl., 
2002).  Depressiva tendenser återfanns hos 57% av patienterna (Huisman-de Waal m.fl., 
2011b). Vissa lyfte också känslan av att vara värdelös (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Persoon 
m.fl., 2005), andra en känsla av ensamhet, detta trots den hjälp de ansåg att de fick 
(Huisman-de Waal m.fl., 2006). Ensamheten relaterades till att behöva hantera besvikelser, 
brist på förståelse från andra människor, samt brist på vänner. Detta ledde till sorg och ilska. 
Vidare beskrevs upplevelser så som att känna sig som ”inget alls” och som att de inte längre 
räknades (Huisman-de Waal m.fl., 2006). Det visade sig att deltagande i en nationell 
organisation för HPN-patienter som erbjöd stöd och utbildning relaterat till HPN-infusionen 
kunde bidra till att förbättra patienternas depressiva tendenser i jämförelse med de patienter 
som inte tillhörde en organisation (Smith m.fl., 2002).  

Ångest och oro ansågs vara ett allvarligt problem ur patienternas perspektiv (Huisman-de 
Waal m.fl., 2006; Persoon m.fl., 2005; Tsang & Carey, 2015; Chambers, Hennessy & Powell-
Tuck, 2006; Winkler m.fl., 2010). Patienterna relaterade detta till att framtiden kändes oviss, 
samt en rädsla för att dö (Huisman-de Waal m.fl., 2006). Oftast var denna ångest och oro 
dock relaterad till medicinska komplikationer (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Persoon m.fl., 
2005; Tsang & Carey, 2015; Chambers, Hennessy & Powell-Tuck, 2006; Winkler m.fl., 2010). 
Ångest framkom, både relaterat till de komplikationer HPN kunde föra med sig, så som 
leverskador, men också relaterat till kateterrelaterade komplikationer, dessa i form av 
infektioner eller stopp i katetern. Patienter upplevde också oro relaterat till att själv behöva 
sticka nål i katetern för att påbörja infusionen (Huisman-de Waal m.fl., 2006). Denna oro för 
komplikationer var dock inte utan grund då majoriteten av patienterna (76%) var med om 
infektiösa komplikationer vid någon punkt under sin HPN-infusion (Tsang & Carey, 2015). 
391 fall av infektiösa komplikationer kunde gå att finna på 85 patienter. Det gick också att 
finna ett signifikant samband mellan depression och antalet kateterrelaterade 
komplikationer (p=.011). Lägre incidens av kateterrelaterade infektioner lyftes fram av 
patienterna som en av de tre högst kategoriserade faktorerna som ansågs bidra till 
upplevelsen av högkvalitativ vård (Dreesen m.fl., 2015). Även här visade det sig att de 
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patienter som tillhörde en nationell organisation för HPN, vars fokus var att ge HPN-
patienter stöd och undervisning, hade en lägre incidens av kateterrelaterade infektioner i 
jämförelse med patienter som inte tillhörde samma organisation (Smith m.fl., 2002).  

En god livskvalitet ansågs vara viktigt (Dreesen m.fl., 2013b) och påverkad livskvalitet var en 
stor gemensam nämnare hos patienterna (Dreesen m.fl., 2013b; Tsang & Carey, 2015; Smith 
m.fl., 2002; Winkler m.fl., 2010).  

Ungefär hälften av patienterna (47%) var inte nöjda med sin situation eller sin livskvalitet 
(Oz m.fl., 2008) och livskvaliteten beskrevs som negativ relaterat till återkommande 
kateterinfektioner, oförmåga att arbeta, och utmattning (Winkler m.fl., 2010). Låg 
livskvalitet kunde relateras starkt (p<0.02) till hög grad av utmattning, högre ångest, mer 
allvarlig depression, och större social begränsning. Fortsatt var aktiva hanteringsstrategier 
statistiskt signifikant relaterat till mindre ångest (Persoon m.fl., 2005). Motsatt detta var ett 
flertal patienter nöjda med sin livskvalitet (Tsang & Carey, 2015; Winkler m.fl., 2010). De var 
lyckliga över den förbättrade livskvaliteten HPN gett dem, i jämförelse med det liv de haft 
innan. Livskvaliteten beskrevs som ”bra”, ”ganska bra”, väldigt bra” och ”fantastisk”. Det var 
också viktigt att ha en stark tro för god livskvalitet, samt att ha stöttande närstående (Tsang 
& Carey, 2015). Jämförelsen av livskvalitet varierade beroende på hur länge patienterna haft 
HPN (Winkler m.fl., 2010). Patienter med HPN i mindre än två år beskrev livskvalitet utifrån 
vad de kunnat göra förut, medan patienter med HPN i en längre tid beskrev livskvalitet 
utifrån vad de klarade av att göra idag. Upplevelsen av livskvalitet kunde också förbättras om 
patienten tillhörde samma nationella organisation som tidigare nämnts för stöd och 
utbildning (Smith m.fl., 2002). 

Efter en tid kunde patienterna acceptera sitt HPN (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Tsang & 
Carey, 2015; Winkler m.fl., 2010). Den accepterades utifrån det faktum att patienten kunde 
se att det fanns saker som de inte längre kunde göra, men också andra saker som de 
fortfarande klarade av (Huisman-de Waal m.fl., 2006). HPN blev livräddande och 
livsavgörande (Tsang & Carey, 2015; Winkler m.fl., 2010; Huisman-de Waal m.fl., 20o6). 
Patienterna accepterade HPN som en del av livet, som en livräddande teknologi de var i stort 
behov av. HPN sågs som en ”livlina” och ett ”nutritionsbaserat säkerhetsnät” och trots att 
patienterna kunde vara missnöjda med omständigheterna som tvingat dem till HPN-
infusionen förstod de hur nödvändigt det var för att de skulle kunna leva (Tsang & Carey, 
2015). Patienterna kunde känna en trygghet i vetskapen om att deras näringsbehov blev mött 
och att de kunde gå upp i vikt och känna sig starka utan att behöva äta (Winkler m.fl., 2010). 
HPN-infusionen innebar en möjlighet till att få ett ”normalt liv”. 

5.3.2 Begränsningar i vardagen som resultat av HPN-infusionen 

Den vanligaste begränsningen som beskrevs av patienterna var uppkomsten av utmattning 
(fatigue) (Huisman-de Waal m.fl., 2011a; Persoon m.fl., 2005; Huisman-de Waal m.fl., 
2011b; Dreesen m.fl., 2015; Winkler m.fl., 2010). Detta visade sig hos 90% av HPN-
patienterna (Persoon m.fl., 2005). I en annan studie rapporterades utmattning hos 66% av 
patienterna. Det identifierades också en signifikant association mellan utmattning och 
uppkomsten av kateterrelaterade komplikationer (Huisman-de Waal m.fl., 2011b). 
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Patienterna beskrev detta som en allvarlig begränsning och en frustration då de i tanken 
upplevde att de kunde göra olika saker men i verkligheten inte klarade det på grund av 
fysiska begränsningar (Huisman-de Waal m.fl., 2006). En mätning av utmattning vid två 
olika tillfällen sex månader isär visade på att 89% av de patienter som identifierades som 
allvarligt utmattade vid första mätningen fortfarande var allvarligt utmattade vid 
uppföljningen (Huisman-de Waal m.fl., 2011a). Detta visade på att patienternas utmattning 
inte påverkades av hur länge HPN-behandlingen pågått. 

En annan begränsning som lyftes fram var den relaterad till infusionen (Huisman-de Waal 
m.fl., 2006; Tsang & Carey, 2015; Winkler m.fl., 2010; Dreesen m.fl., 2015). Detta kunde vara 
relaterat till att patienterna behövde vara fastkopplade (Winkler m.fl., 2010; Huisman-de 
Waal m.fl., 2006; Tsang & Carey, 2015). Det ansågs opraktiskt att behöva ta med sig 
infusionen överallt och att behöva planera livet runt sitt HPN (Winkler m.fl., 2010). 
Processen i att koppla loss infusionen sågs som en börda utifrån den tid det tog från 
vardagen. HPN sågs även som en enorm restriktion utifrån att det begränsade deras rörlighet 
och möjlighet att lämna hemmet (Huisman-de Waal m.fl., 2006). Trots att denna 
begränsning var vanlig upplevde patienterna att HPN innebar en frihet och en förmåga att 
lättare kontrollera livet(Tsang & Carey, 2015). Ett flertal patienter som var sängliggande 
innan påbörjad behandling orkade göra saker de inte orkat med förut. HPN begränsade dock 
patienternas förmåga att resa då detta innebar extra bagage för pumpar och aggregat, samt 
planering (Tsang & Carey, 2015; Huisman-de Waal m.fl., 2006). 

Några patienter påtalade sociala begränsningar på grund av infusionen (Huisman-de Waal 
m.fl., 2006). Det fanns begränsningar i att vara tvungen att komma hem i tid för att koppla 
på infusionen och sedan inte kunna gå ut igen, på så vis kunde de inte längre vara med fullt 
ut socialt. Det beskrevs som ett allvarligt problem att känna sig bunden till huset under 
infusionstiden (Huisman-de Waal m.fl., 2006). Några patienter upplevde dock att det sociala 
livet inte alls påverkades så mycket (Tsang & Carey, 2015). De blev fortfarande inbjudna på 
event efter att de förklarat sin situation för närstående. Samtidigt fanns det patienter som 
inte ville berätta för sina närstående om sin situation i rädsla för reaktionen. Brist av 
förståelse från andra var inte helt ovanligt (Persoon m.fl., 2005; Oz m.fl., 2008; Huisman-de 
Waal m.fl., 2006; Tsang & Carey, 2015). Vidare beskrev patienterna en rädsla för att berätta 
för sina närstående om sin situation då de inte visste vilken reaktion de skulle få (Tsang & 
Carey, 2015). Andra patienter beskrev hur närstående kunde bli irriterade över att HPN 
påverkade deras liv också, detta ledde i sin tur till att patienterna kunde känna skam över sin 
situation. 

Ytterligare en begränsning som framkom var patienternas matvanor (Huisman-de Waal 
m.fl., 2006; Persoon m.fl., 2005; Tsang & Carey, 2015; Winkler m.fl., 2010; Oz m.fl., 2008). 
Ungefär hälften av patienterna (47,4%) upplevde magsmärtor i samband med måltider. De 
flesta patienterna (68,6%) tyckte inte om att äta (Oz m.fl., 2008). Detta innebar sociala 
begränsningar då patienterna inte kunde gå ut och äta på restaurang längre (Huisman-de 
Waal m.fl., 2006; Tsang & Carey, 2015). Flera patienter talade om komplikationer vid 
måltider så som illamående och magsmärtor, dessa var dock oftast relaterade till 
bakomliggande sjukdom och sällan ett resultat av själva HPN-infusionen (Persoon m.fl., 
2005; Tsang & Carey, 2015; Winkler m.fl., 2010). 
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5.3.3 Patienternas relation till sjukvården  

Majoriteten av patienterna erfor att relationen till sjukvården var negativ (Huisman-de Waal 
m.fl., 2006; Dreesen m.fl., 2015; Dreesen m.fl., 2013b; Winkler m.fl., 2010).  

De flesta ansåg att de var i behov av en erfaren sjuksköterska för att hantera sin vård.  
Patienterna lade mycket tilltro till sina sjuksköterskor och problem uppstod när 
sjuksköterskorna inte visste vad de skulle göra eller inte lyssnade på patienten. Patienterna 
upplevde att sköterskorna hade dålig kunskap om HPN och visade ett ointresse att lära sig. 
Vid ett tillfälle hade en patient fått besök av en sjuksköterska som aldrig tidigare hade startat 
en HPN-infusion. Detta resulterade i att patienten fick förklara för sjuksköterskan hur det 
skulle gå till. En annan patient beskrev hur sjuksköterskor inte velat desinficera sina händer 
för att de ”redan var rena” (Huisman-de Waal m.fl., 2006). Kommunikation med 
sjuksköterskan ansågs vara viktig för att undvika problem (Dreesen m.fl., 2013b). En annan 
viktig faktor var att få relevant information om HPN-infusionen, 24timmars assistans, 
adekvat uppföljning, och stöd från ett multidisciplinärt team (Dreesen m.fl., 2015). Det fanns 
brist på information från nutritionsteamet, både relaterat till infusionen, men också till vad 
som skulle göras med nålar och farligt avfall när de var använda (Dreesen m.fl., 2013b). Det 
fanns även brist på information från läkare kring patienternas situation och hur länge 
behandlingen av HPN skulle pågå (Winkler m.fl., 2010). Läkare använde också ett avancerat 
språk som gjorde det svårt för patienterna att förstå innebörden i informationen de erhöll 
(Dreesen m.fl., 2013b).  

5.4 Sammanfattning av resultat 

Artiklarnas syften kunde delas in i fyra grupper: HPN relaterat till livskvalitet, patientens 
upplevelse av HPN (både relaterat till problematik och erfarenheter), viktiga aspekter i 
vården, utmaningar relaterade till HPN. Av de 11 artiklar som användes i examensarbetet var 
6 av kvantitativ ansats, samtliga var enkätbaserade studier. Av resterande artiklar kvar 4 
kvalitativa intervjustudier och 1 av mixad metod där både enkäter och intervjuer användes. 

Ett av de huvudsakliga resultaten av att leva med HPN var uppkomsten av kateterrelaterade 
komplikationer, så som infektioner och ocklusioner. I samband med detta fanns också en del 
oro och ångest hos patienterna. Vidare beskrevs varierade begränsningar i vardagen så som 
utmattning, bristande frihet, samt förändrade matvanor. Depression och depressiva 
tendenser var vanligt förekommande, likaså att livskvaliteten blev påverkad. Relationen till 
familj och vänner kunde påverkas av HPN-infusionen vilket medförde en bristande förståelse 
från närstående. Relationen till sjukvården kunde upplevas som både positiv och negativ, 
dock lyftes den till stor del fram som otillräcklig av patienterna. Avslutningsvis kunde 
patienterna i de flesta fall slutligen känna en acceptans i relation till sin HPN-infusion.  
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6 DISKUSSION 

Följande diskussion kommer att bestå av tre delar. Först kommer en resultatdiskussion att 
presenteras. Följt av detta sker en metoddiskussion med redovisning av kvalitetskriterier för 
kvalitativa studier. Avslutningsvis diskuteras tidigare nämnda etiska överväganden.  

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer artiklarnas syfte och metod att diskuteras utifrån dess 
skillnader och likheter. Avslutningsvis diskuteras skillnader och likheter i artiklarnas 
resultat. 

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas syften 

De grupperingar som skapats utifrån studiernas syften och likheter var: HPN relaterat till 
livskvalitet, patientens upplevelse av HPN (både relaterat till problematik och erfarenheter), 
viktiga aspekter i vården, samt utmaningar relaterade till HPN. I dessa grupper blandades 
inte kvalitativa och kvantitativa studier. Detta på grund av att det inte går att göra en exakt 
linjär jämförelse mellan kvantitativa- och kvalitativa studier och deras resultat (Friberg, 
2012). Syftet med detta examensarbete har hela tiden varit att skapa en översikt av hur det 
kan vara att leva med HPN. Samtliga studier hade syften som svarade an på examensarbetets 
syfte. Då detta är ett brett område öppnade det upp möjligheten att inkludera flera olika 
studier med varierande syften 

Tre av de fyra kvalitativa artiklarna fick fram ett resultat som överensstämde med tidigare 
publicerad forskning inom området (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Dreesen m.fl., 2013; 
Winkler m.fl., 2010). Det fanns dock en artikel (Tsang & Carey, 2015) vars resultat lyfte fram 
något som författarna inte hade väntat sig då majoriteten av deras intervjuade patienter 
beskrev sin erfarenhet av HPN som positiv och god. Detta motsatte den information de fått 
fram från tidigare publicerad forskning då patienterna i många fall beskrivit sin erfarenhet av 
HPN som negativ. Utifrån de kvantitativa artiklarna kom samtliga fram till det resultat de 
hade tagit fram som hypotes.  

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Den jämna fördelningen av ansatser tillät uppkomsten av ett brett resultat. Samtliga 
kvalitativa studier använde sig av intervjuer som metod. Detta är passande då det, genom 
intervjuer, är möjligt att tydligt få fram patienternas perspektiv relaterat till de olika delarna 
som hör till denna näringsinfusion. Fortsättningsvis använde sig alla fyra studier av 
uppföljningsfrågor (probing) vid intervjuerna. Uppföljningsfrågor är ett bra sätt att 
uppmuntra deltagaren att ge uttryck för sina upplevelser, värderingar och antaganden 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Tre studier använde sig av semistrukturerade 
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intervjuer. Denna typ av intervju försäkrar att forskarna får all den information som krävs 
samtidigt som deltagarna har möjligheten att tala fritt kring valt ämnesområde (Polit & Beck, 
2012). En studie använde istället öppna frågor. Polit och Beck (2012) beskriver användningen 
av öppna frågor som en möjlighet att skapa en frihet för deltagarna att spontant utveckla 
svaren (Polit & Beck, 2012). 

De kvantitativa artiklarna i examensarbete var enkätbaserade studier. Samtliga bidrog till 
numeriska fakta som både stöttade och motsade data från patienternas perspektiv i de 
kvalitativa artiklarna, något som redovisas nedan i resultatdiskussionen. Vidare bidrar 
kvantitativa fakta till att finna signifikans, eller avsaknaden av signifikans mellan olika 
faktorer. I detta fall mellan HPN och andra erfarenheter, upplevelser, och problem beskrivna 
av patienterna. Några av dessa som togs fram var signifikansen mellan depression och antalet 
kateterrelaterade komplikationer, utmattning och uppkomsten av kateterrelaterade 
komplikationer, samt aktiva hanteringsstrategier och om de resulterade i lägre grad av 
ångest.  

En studie med mixad metod inkluderades och denna använde sig av två olika 
datainsamlingsmetoder. Den ena var kvalitativ och baserades på semistrukturerade 
intervjuer för att få svar på vilka aspekter relaterade till HPN-infusionen som hade en negativ 
påverkan på patienternas vardag. Den kvantitativa delen bestod istället av enkäter som 
fokuserade på att få svar på till vilken grad HPN-patienter upplever problem i vardagen. Det 
har talats om problematik gällande studier av mixad metod i relation till forskarens tidigare 
erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Om forskaren är mer van vid att arbeta med kvalitativ 
respektive kvantitativ ansats kan denna del få dominant status i studien. I denna studie 
framstod det dock att den kvalitativa- och den kvantitativa delen tog lika stor plats och 
presenterades i samma utsträckning.  

6.1.3 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat  

I resultatet framkom de begränsningar som var relaterade till patienternas HPN-infusion. 
Specifikt lyftes processen i att koppla loss infusionen fram som en börda, då den tog mycket 
tid från patienternas vardag. Patienterna beskrev HPN som en enorm restriktion då det 
begränsade deras rörlighet och möjlighet att lämna hemmet. Vidare redogjorde patienterna 
för begränsningar i hur de i tanken upplevde att de klarade av saker som de inte klarade av i 
verkligheten på grund av fysiska hinder. Detta överensstämmer med tidigare forskning där 
sjuksköterskor ansvariga för HPN talade om sin erfarenhet av infusionen. De talade om den 
praktiska hanteringen av HPN som tids- och energikrävande (Holmdahl m.fl., 2014). Vidare 
beskrev sjuksköterskorna att de uppmärksammat att brist på rörlighet var en vanlig 
konsekvens hos patienterna under själva infusionen (Holmdahl m.fl., 2014; Orrevall m.fl., 
2006). Detta går att relatera till den kroppsliga dimensionen av hälsan. Eriksson (2000) 
beskriver hur människan, genom kroppen, har kontakt med omvärlden. Det är genom 
kroppen människan förhåller sig till sin omgivning och den är central för identiteten. Detta 
gör det förståeligt att patienter med en plötsligt begränsad fysisk vardag kan uppleva detta 
som en livsförändring, inte bara fysisk utan också relaterad till identitet och självbild. 
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Varierade psykosociala besvär beskrevs av patienterna i resultatet. Dessa relaterades till 
erfarenheten av HPN-infusionen och kunde bland annat vara depressiva tendenser, oro, 
ångest och försämrad livskvalitet. Detta visade sig i form av en känsla av att vara ”ingenting 
alls”, ensamhet, och att inte längre räknas. Även oro över att framtiden kändes oviss och en 
rädsla för att dö förekom. Livskvaliteten värderades olika av patienterna. De patienter som 
haft HPN i mindre än två år beskrev ofta sin livskvalitet utifrån vad de kunnat göra förut, 
detta kunde leda till att de upplevde en försämrad livskvalitet utifrån de begränsningar som 
tidigare beskrivits relaterat till HPN-infusionen. I bakgrunden beskrivs detta utifrån 
sjuksköterskornas erfarenheter av patienternas behov av psykosocialt stöd då en majoritet av 
all telefonkontakt med patienten resulterat i psykosocial rådgivning (Huisman-de Waal m.fl., 
2010). Utifrån det teoretiska perspektivet kan denna patientgrupp beskrivas utifrån den 
själsliga av hälsans dimensioner. I denna dimension försöker människan skapa innebörder i 
det denne känner och ser. Själen är också sammankopplad till vårt minne (Eriksson, 2000). 
Dessa patienter minns hur livet sett ut innan de var i behov av HPN. De minns hur livet var 
när de var mindre begränsade. Detta kan förmodas leda till upplevelsen av en försämrad 
livskvalitet hos dessa patienter. De jämför livskvaliteten med den de haft innan istället för att 
se vad de klarar av idag. Vidare kan dessa psykosociala besvär ses som ett resultat av det 
stora ansvar patienterna bär på i förhållande till sin infusion och dess olika delar. Detta kan 
relateras till det Eriksson (1994) beskriver som att uppleva ett lidande som resultat av att ha 
tvingats ”ha” eller ”vara” hälsa. Om patienten lämnas ensam i detta stora ansvar läggs en 
skyldighet på denne att ”orka med” och ”klara av” saker som kan kännas övermäktiga. Om 
patienten dessutom inte ”vill” hälsa kan detta leda till ett lidande, i detta fall i form av 
psykosociala besvär.  

Det framkom i resultatet att patienterna upplevde en förbättrad livskvalitet efter påbörjad 
HPN-behandling. Skillnaden var att dessa patienter istället valde att beskriva sin livskvalitet 
utifrån vad de klarade av att göra idag. Denna patientgrupp hade oftast haft HPN under en 
längre tid än två år. De accepterade HPN som en del av livet och såg det som en livräddande 
behandling. Detta är något som inte framkommit i bakgrunden men utifrån det teoretiska 
perspektivet kan denna patientgrupp observeras utifrån den andliga dimensionen (Eriksson, 
2000). I den andliga dimensionen finner människan djupare värden i livet. Det handlar om 
att finna vad som ger livet mening och sträva efter att finna harmoni. Vidare nämnde 
patienterna i resultatet att de, efter en tid, kunde börja acceptera sin HPN-infusion. 
Patienterna såg att det fanns saker de inte längre kunde göra men uppmärksammade också 
de saker som de fortfarande klarade av. HPN blev plötsligt en möjlighet att få ett ”normalt 
liv”, där ”normalt” nu definierades utifrån aktuella förutsättningar. Detta kan relateras till 
Erikssons (1994) patientbegrepp. Utifrån den ursprungliga definitionen av begreppet som var 
”den lidande” går det att diskutera om denna grupp faktiskt skulle passa in. De har uppnått 
en acceptans i sin situation, upplever en förbättrad livskvalitet och ett närmast ”normalt liv”. 
Den subjektiva dimensionen av begreppet patient utgår nämligen från människan egen 
upplevelse av om denne är sjuk eller inte (Eriksson, 1994). Om definitionen av patient istället 
observeras ur en mer nutida definition som ”kund” eller ”klient” skulle denna grupp inte 
kunna förlora sin roll som patient, oavsett hur god deras tillvaro upplevs. Vidare kan detta 
också relateras till hälsans mening. Eriksson (1994) beskriver hur den lidande människan 
slutligen tvingas medge att lidandet haft en mening. De patienter som känner en förbättrad 
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livskvalitet och en acceptans har nått en punkt där de kan se på lidandet som en aspekt som 
haft en mening i deras liv. De värderar sin livskvalitet utifrån vad den har varit under tiden 
som lidandet varit närvarande istället för att jämföra med tiden innan lidandet. Eriksson 
(1994) beskriver att lidandet innebär att människan avstår från något, i detta fall inbegriper 
det den verklighet patienterna hade innan påbörjad HPN-behandling.  

I resultatet framkom det att patienterna var i behov av en erfaren sjuksköterska för att 
hantera sin vård. Problem uppstod när sjuksköterskorna visade på bristande kunskap kring 
HPN-infusionen eller visade ett ointresse att lära sig. Vidare framkom det i resultatet 
specifika fall där patienten fått besök av en sjuksköterska som aldrig tidigare hanterat en 
HPN-infusion, samt ytterligare ett fall där en sjuksköterska inte velat använda sig av korrekt 
handhygien. I tidigare forskning stöttas detta utifrån sjuksköterskornas perspektiv där de 
beskriver att de upplever en ensamhet i det ansvar som HPN-infusionen innebär (Huisman-
de Waal m.fl., 2010). Detta till följd av en icke-fungerande informationsöverföring mellan 
sjukhus och hemsjukvård. Dessa sjuksköterskor uppmärksammar även existensen av en 
varierad kunskapsnivå mellan de sjuksköterskor som stöttade patienterna med vården i 
hemmet. Utifrån det teoretiska perspektivet beskriver Eriksson (1994) hur det finns något 
paradoxalt i dagens sjukvård. Detta utifrån att den vård som ursprungligen var menad att 
lindra patientens lidande idag allt som oftast kan vara det som istället orsakar lidandet. 
Vidare kan det diskuteras kring hur situationer som de som nämnts ovan negativt skulle 
kunna påverka den kroppsliga dimensionen av patientens hälsa. Detta då den kroppsliga 
dimensionen är den som människan använder sig av för att förhålla sig till omgivningen och 
omvärlden (Eriksson, 2000). Eriksson (2000) menar vidare på att en människa som inte 
upplever balans i förhållandet till de olika dimensionerna av hälsa istället kan uppleva 
hälsoproblem. Detta skulle kunna tolkas som att en negativ relation till sjuksköterskorna i 
patientens omgivning skulle kunna resultera i vidare hälsoproblem hos patienten. Denna 
negativa relation till sjuksköterskan skulle vidare kunna innebära en försämrad tilltro till 
sjukvården och därmed att patienten tvingas ta på sig ytterligare ansvar i sin HPN-infusion. 
Utifrån Svensk sjuksköterskeförening (2017a) har sjuksköterskan ett ansvar att stärka 
patientens tilltro att kunna hantera sin sjukdom, att kunna ta kontroll över sin 
hälsoutveckling. Om sjuksköterskan inte kan ge patienten korrekt vård kan det diskuteras 
kring om patienten som resultat av detta tvingas ta på sig mer ansvar än vad denna 
ursprungligen önskat. Eriksson (1994) beskriver att det finns tillfällen då människan måste få 
vara i ett lidande och att få vara ”patient” i alla dess bemärkelser. Om människan inte får 
möjlighet till detta tvingas denne in i en hälsa som i sin tur ändå leder till ett lidande. Det 
faktum att dessa patienter valt att få stöd från en sjuksköterska i sin HPN-infusion kan tyda 
på att de är i behov av att få vara i ett lidande, att få vara patient. Den bristande relationen till 
sjuksköterskan kan då leda till att detta inte möjliggörs för patienten och att denne istället 
tvingas in i att ”ha” eller ”vara” hälsa. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver vidare 
att sjuksköterskan ska visa på respektfullhet, medkänsla, och lyhördhet. I denna situation, då 
patienten upplevt att sjuksköterskan inte lyssnat, kan det diskuteras kring hur mycket denna 
etiska kod faktiskt följts. Om sjuksköterskorna i dessa patientberättelser verkligen arbetat 
utifrån dessa tre aspekter är det möjligt att patienten fått en mindre negativ upplevelse och 
till följd av detta inte tvingats in i en hälsa denne inte varit redo för. 
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Redan existerande hälsoproblem som framkom i resultatet var uppkomsten av 
kateterrelaterade komplikationer. Komplikationer som nämndes var infektioner, stopp i 
katetern och leverskador till följd av HPN-infusionen. I bakgrunden beskriver vårdgivare hur 
kateterrelaterade komplikationer är ett allvarligt problem för HPN-patienter. Vidare 
beskriver vårdgivare hur de har god kunskap om incidensen kring denna komplikation, dock 
sämre kunskap om hur vida patienterna känner sig trygga i hemmet med kunskapen om 
denna komplikation (Dreesen m.fl., 2013a). Detta examensarbetes resultat tyder på att 
patienterna inte känner en väsentlig trygghet relaterad till att hantera dessa komplikationer. 
Detta då kateterrelaterade komplikationer också beskrevs utifrån en psykisk nivå. 
Patienterna upplevde en oro och ångest relaterad till komplikationerna. Resultatet visade 
vidare på att denna oro inte var omotiverad då uppkomsten av kateterrelaterade 
komplikationer visade sig hos nästan åttio procent av patienterna. Denna påverkade 
upplevelse av trygghet kan i sin tur påverka de olika dimensionerna av patienternas hälsa, 
specifikt den själsliga dimensionen (Eriksson, 2000). Denna dimension, som strävar efter en 
känsla av inre balans, kan påverkas negativt av en ständigt existerande ångest, oro och 
otrygghet i vardagen. Människans upplevelse av hälsa hör nämligen samman med att känna 
sig hel, inte bara kroppsligt, utan också själsligt och andligt. Vidare beskriver Patientlagen 
(2014:821) att ska vården tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Något som, i detta 
fall, inte uppfylls då patienten beskriver oro relaterat till uppkomsten av komplikationer.  

Resultatet beskrev även patienternas relation till närstående. I denna relation kunde 
problematik uppdagas i form av bristande förståelse från de närstående. Patienter beskrev en 
upplevelse av skam då de uppfattat att deras HPN också påverkade de närstående. Rollen 
som närstående beskrevs inte i bakgrunden, men utifrån det som lyfts fram i resultatet kan 
slutsatsen dras att detta skulle kunna vara ett intressant perspektiv, då det kan påverka 
patientens erfarenheter och upplevelser av HPN. Winkler och Smith (2015) beskriver att stöd 
från närstående kan hjälpa patienterna att anpassa sig till de livsstilsförändringar som HPN 
innebär. Vidare beskrivs att dessa livsstilsförändringar också kan uppstå hos de närstående 
och att en tid av sörjande kan vara nödvändigt för att alla inblandade ska finna acceptans i 
den nya situationen. Detta kan då relateras till det teoretiska perspektivet utifrån det 
Eriksson (2000) beskriver som en chans att läka kroppsligt, själsligt och andligt (Eriksson, 
2000). Detta för att få en balans mellan dimensionerna och finna en mening med det nya 
livet som tilldelats patient och närstående samt att försöka skapa en balans i relation till 
människorna i livet.  

Avslutningsvis framkom det i resultatet en brist på information från läkare relaterat till den 
situation patienterna befann sig i och hur länge behandlingen skulle fortgå. Problematik gick 
att finna utifrån läkarnas språkbruk som ofta uppfattades av patienterna som avancerat, 
något som ledde till svårigheter i att förstå innebörden i den information de tilldelades. 
Patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver att vården ska utformas på ett sätt uppfyller 
kraven för god vård. I detta fall kan detta diskuteras innebära att patienterna har rätt till en 
vård som inte upplevs komplicerad eller svår att förstå. Problematik relaterat till 
kommunikationen med läkare beskrivs även i tidigare forskning av sjuksköterskor som 
upplever att allmänläkaren har för lite kunskap om HPN och att ansvaret för patienterna 
därför faller på sjuksköterskorna (Holmdahl m.fl., 2014). Bakgrunden visar också på en 
bristande uppföljning av patienterna efter hemgång (Wengler m.fl., 2006). Detta skulle 
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kunna diskuteras leda till en dålig relation till sjukvården och läkaren. Denna icke 
fungerande relation till läkaren skulle i sin tur kunna leda till att patienten faller in i en 
patientroll som plötsligt behöver ta flera definitioner. Eriksson (1994) beskriver att 
patientbegreppet kan ha flera definitioner. Inte bara betyder det ”den lidande” utan också 
”kunden” eller ”klienten”. Tidigare diskuterades det kring om denna patientgrupp verkligen 
identifierade sig som patienter utifrån definitionen ”den lidande”. I den diskussionen 
framkom det att det kanske finns en möjlighet, med fungerade vård, acceptans och god 
livskvalitet, att patienten ur en subjektiv dimension inte upplever sig som sjuk och därmed 
inte som patient. Eriksson (1994) beskriver att ur den objektiva dimensionen definieras 
patienten utifrån yttre kriterier för att beskriva patientens position, mycket likt definitionen 
av patienten som en ”kund” eller ”klient”.  

6.2 Metoddiskussion  
För att skapa en översikt över aktuellt kunskapsläge användes en allmän litteraturöversikt av 
Friberg (2012). Styrkan i att använda en litteraturöversikt var användningen av kvantitativ 
forskning för att bekräfta patienternas upplevelser i den kvalitativa forskningen. Det är dock 
viktigt att poängtera att patienternas upplevelser är av stor vikt och att en systematisk 
litteraturstudie hade fungerat med ett annat syfte för att ännu djupare kunnat fokusera på 
patienternas upplevelse och erfarenheter av att leva med HPN. Friberg (2012) motiverar 
också valet av en litteraturöversikt med att det kan användas för att skapa en översikt av ett 
avgränsat område. Att patienternas perspektiv av HPN-behandlingen var ett begränsat 
område visade sig under informationssökningen där årsspannet ändrades från 10 år till 15 år 
på grund av att ämnet inte är så välbeforskat. Ett bredare årsspann innebar dock att 
behandlingsformen kan ha utvecklats över tiden och att problem som existerade för 15 år 
sedan kan ha åtgärdats. Detta examensarbetes resultat visade dock på att patienter för 15 år 
sen haft liknande erfarenheter av att leva med HPN som patienterna idag. På grund av att 
majoriteten av alla artiklar visat på liknande resultat, och att de var så få, motiverades 
inkluderingen av artiklarna som var äldre än 10 år. Upprepade sökningar genomfördes med 
olika sökordskombinationer och en viss mättnad kunde skönjas i sökningarna när samma 
artiklar återkom i de olika sökningarna. Det finns dock vissa svagheter med denna typ av 
metod. En av dessa är att den kan finnas en för limiterad mängd med betydelsefull forskning 
i grund för översikten, samt att det finns en risk för att författarna gör ett selektivt urval 
utifrån sina egna ståndpunkter (Friberg, 2012). För att undgå detta har ett kritiskt 
förhållningssätt varit närvarande i urval av artiklar och skrivprocessen.  

Använda sökord baserades på den inledande litteratursökningen. I den identifierades olika 
faktorer relaterade till infusionen, en av dessa var olika former av problematik; psykisk, 
fysisk, sociala. Detta är anledningen till att ordet ”problems” användes som sökord i den 
fortsatta litteratursökningen. 

Valet av inklusions- samt exklusionskriterier hjälpte till att avgränsa problemområdet till det 
som examensarbetet kretsar kring. Samtliga kriterier har under studiens gång uppfattats som 
nödvändiga och passande. Dock skulle den teknologiska aspekten av pumpar kunna 
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inkluderats då problematik runt den teknologiska biten av infusionen vid några tillfällen lyfts 
fram. Det är möjligt att dra slutsatsen att teknologiska bekymmer med pumpar kan relateras 
till patienternas erfarenheter av att leva med HPN. Denna aspekt exkluderades då detta är ett 
examensarbete i vårdvetenskap och det är då viktigt att artiklarna inte blir för medicinska.  

Vid kvalitetsgranskningen av studierna enligt Friberg (2012) togs beslut att samtliga artiklar 
med ett betyg på 10/14 för kvalitativa studier, respektive 9/13 för kvantitativa studier skulle 
inkluderas. Detta beslut baserade sig på att fyra av frågorna vid den kvalitativa granskningen 
samt fyra frågor vid den kvantitativa granskningen enbart kunde besvaras om studien 
innehöll en teoretisk-/omvårdnadsteoretisk utgångspunkt. I samtliga artiklar rådde det brist 
på teoretisk utgångspunkt, men då detta var genomgående ansågs det inte vara anledning 
nog att exkludera samtliga artiklar. Majoriteten av artiklarna uppfyllde resterande 10 
(kvalitativa) samt 9 (kvantitativa) kriterier. Undantaget var en kvalitativ artikel (Tsang & 
Carey, 2015) som saknade metoddiskussion, samt en kvantitativ artikel (Smith m.fl., 2002) 
där det rådde brist på framförandet av etiska resonemang.  

I kvalitativ forskning finns kriterier som används för att stärka studiens tillförlitlighet. Dessa 
är trovärdighet, överförbarhet, och giltighet (Polit & Beck, 2012). Samtliga har använts för att 
stärka tillförlitligheten i detta examensarbete.   

Trovärdighet syftar på sanningen i data och hur den tolkats. Det är viktigt att forskare 
strävar efter sanningen i de fynd som plockats fram i studierna. Detta handlar inte bara om 
att genomföra studien på ett sätt som förstärker fyndens trovärdighet utan också hur 
forskarna sedan demonstrerar denna trovärdighet i följande diskussioner (Polit & Beck, 
2012). Under arbetets gång har syftet alltid funnits med för att inte samla in data som kan 
uppfattas som irrelevant. Då författaren av denna översikt har stor erfarenhet av 
problemområdet har förförståelsen fått bearbetas. Eftersom att Polit och Beck (2012) menar 
på att förförståelsen kan ses som en styrka då ett eget genuint intresse i problemområdet är 
en viktig aspekt för en lyckad studie har en del av förförståelsen behållits. Det som fått läggas 
åt sidan är istället erfarenheten och upplevelsen av att vara patient för att inte låta dessa 
levda erfarenheter påverka datainsamlingen. Detta examensarbete har också granskats av 
andra under processens gång för att kontrollera tillförlitligheten. Diskussion har även först i 
grupp tillsammans med andra studenter.  

Studiens överförbarhet syftar på fyndens potential att överföras till, eller tillämpas i andra 
vårdkontext. Forskaren har ett ansvar att tillhandahålla tillräckligt med data för att läsaren 
ska kunna utvärdera överförbarheten av data till andra kontext (Polit & Beck, 2012). Detta 
styrks utifrån att examensarbetets resultat jämför hur HPN påverkar vardagen hos 
informanter som har sitt ursprung i olika länder och hur studiernas resultat består av flera 
likheter, vilket gör dem mer överförbara. Vikten av god livskvalitet lyftes till exempel fram av 
flera patienter i USA (Smith m.fl., 2002) och i Australien (Tsang & Carey, 2015) tillsammans 
med uppkomsten av påverkad livskvalitet. Det är sannolikt att resultatet från denna studie 
skulle kunna överföras på patientgrupper som inte ännu förflyttat sin totala parenterala 
nutrition till hemmet för att hjälpa sjuksköterskan arbeta förebyggande med några av dessa 
förekommande problem som patienterna lyft fram. Det är också möjligt att resultatet skulle 
kunna överföras till andra patientgrupper som självständigt sköter sin egen sjukvård i 
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hemmet. Det gäller dock att förstå att vårdkontexten kan variera i olika länder och att 
sjukvården kan vara svår att jämföra, något som i sin tur kan försvåra överförbarheten.  

Giltigheten syftar till hur stabila data är i tid och rum. Giltigheten berör om fynden från en 
studie bli desamma om studien upprepades med samma (eller liknande) deltagare i samma 
(eller liknande) kontext. Att tydligt återge hur analys och datainsamling gått till är en annan 
faktor som styrker giltigheten (Polit & Beck, 2012). Då detta examensarbete har ett bredare 
årsspann skapades en bredare översikt av hur HPN utvecklats genom åren. Resultatet tyder 
dock på att patienternas upplevelser inte skiljer sig speciellt mycket trots den tid som gått då 
depression lyfts fram som resultat av infusionen både 2002 (Smith m.fl., 2002) och 2011 
(Huisman-de Waal m.fl., 2011b), samt påverkad livskvalitet både 2002 (Smith m.fl., 2002) 
och 2015 (Tsang & Carey, 2015). Detta tyder på att resultaten kan ses som beständiga över tid 
rörande i att hur det är att leva HPN inte ändrats markant de senaste 15 åren. Vidare har 
fokus legat på att ständigt och tydligt dokumentera examensarbetets process och dess olika 
delar för att ge en så verklig bild som möjligt av analysprocessen och datainsamlingens olika 
delar. 

6.3 Etiskdiskussion  
De forskningskrav som lyfts av vetenskapsrådet (2017) har varit i fokus under hela 
examensarbetet. Detta visar sig i den öppna redovisningen av metod och resultat. Resultatet 
har också eftersträvats att sammanställas med en förutsättningslös inställning och med en 
distans till materialet, detta för att få fram ett så öppet resultat som möjligt. Samtliga resultat 
har redovisats då vetenskapsrådet lyfter fram vikten av att tala sanning om forskningen och 
att inte redovisa samtliga resultat vore därför oetiskt. Vidare har referensanteringen enligt 
APA varit noggrann och hänsyn har tagits till de etiska riktlinjer som existerar för att undvika 
plagiat. I detta fall har riktlinjer enligt CODEX (2017) föjts för att inte fabricera eller förfalska 
vetenskaplig data. Uppmärksamhet har också lagts på att ge en korrekt bild av hur det kan 
vara att leva med HPN ur patienternas perspektiv. Då en viss förförståelse finns med i bilden 
har denna fått tyglas utifrån bästa förmåga. Då samtliga artiklar blivit ”Peer Reviewed” 
understryker detta artiklarnas vetenskapliga nivå och att de tidigare blivit etiskt granskade 
(Polit & Beck, 2012). 10 artiklar (Chambers m.fl., 2006; Dreesen m.fl., 2013b; Dreesen m.fl., 
2015; Huisman-de Waal m.fl., 2006; Husisman-de Waal m.fl., 2011b; Persoon m.fl., 2005; 
Smith m.fl., 2002; Winkler m.fl., 2010) beskriver ett tydligt informerat samtycke från 
deltagarna innan påbörjad studie. Enbart en studie (Oz m.fl., 2008) beskriver inget samtycke 
från patienten. Eftersom att artiklarna kommer från ett flertal olika länder skulle det kunna 
vara så att ansökningar till etiskt råd dokumenteras olika. Samtliga artiklar förutom tre (Oz 
m.fl., 2008; Persoon m.fl., 2005; Smith m.fl., 2002) beskriver godkännande från etiskt råd. 
Då samtliga artiklar är ”Peer Reviewed” anses de dock fortfarande passande för detta 
examensarbete. Den första studien var från Israel (Oz m.fl., 2008) den andra från 
Nederländerna (Persoon m.fl., 2005) och den tredje från USA (Smith m.fl., 2002).  
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7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att skapa en översikt av hur det kan vara att leva med 
HPN ur ett patientperspektiv. Resultatet visar på att en stor andel av patienterna är i behov 
av psykosocialt stöd för att hantera de nya aspekterna av livet med HPN, samt stöd i hemmet 
för att orka med de tidskrävande delarna av infusionen. Detta är ett behov som kan vara 
möjligt att möta om sjukvården hade en uppföljning av patienterna efter hemgång från 
sjukhuset. En betydande del av patienternas lidande kan förebyggas med tydlig uppföljning 
av inte bara patienternas kunskap utan också deras fortsatta välmående. Resultatet anses 
besvara examensarbetets syfte.  

En allmän litteraturöversikt har varit ett effektivt metodval för att skapa denna översikt av 
patienternas erfarenheter. Vidare hade mer kvalitativ forskning varit önskvärt för att skapa 
en tydligare och bredare bild av patienternas upplevelser och erfarenheter. Förhoppningen är 
att denna kunskap ska kunna hjälpa sjuksköterskan förbereda patienten med nödvändig 
kunskap innan hemgång. En önskan finns om att sjuksköterskan, genom att förstå vikten av 
en uppföljning av patienten efter hemgång, ska kunna förebygga de negativa erfarenheter och 
upplevelser som patienterna beskrivit i detta examensarbete.  

Vidare forskning kring svenska patienternas upplevelser och erfarenheter av att leva med 
HPN är önskvärt då det fortfarande är ett relativt outforskat område och denna kunskap 
skulle kunna bidra med stöd till sjuksköterskan i att ge patienterna så god vård som möjligt. 
Det skulle också vara av intresse att vidare undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av att 
vårda patienter med HPN för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sjuksköterskan i 
dennes arbete.  
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experience	
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patient	
AND	home	

Peer	Reviewed	

Date	of	
publication	
2002-2017	

	

	

16	 3	 2	 An	exploration	of	
quality	of	life	and	the	
experience	or	living	
with	home	parenteral	
nutrition.	Winkler,	
W.F.,	Hagan,	E.,	Wetle,	
T.,	Smith,	C.,	Maillet	
J.O.,	Touger-Decker,	R.		

Predicting	fatigue	in	
patientes	using	home	
patenteral	nutrition:	a	
longitudinal	study.	
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BILAGA B - ARTIKELMATRIS  
 

Författare/ÅR	

Titel/Tidskrift	

Syfte	 Metod	 Resultat	 Kvalitets-	
granskning	

Chambers,	A.,	
Hennessy,	E.	&	
Powell-Tuck,	J.	
(2006).	
Longitudinal	
trends	in	quality	
of	life	after	
starting	home	
parenteral	
nutrition:	a	
randomised	
controlled	study	
of	
telemedicine.”	
Clinical	
Nutrition,	25,	
s.505-515	

Syftet	var	att	
prospektivt	studera	
HPN-patienters	
livskvalitet,	antal	
öppenvårdsbesök,	
och	återkommande	
till	sjukhuset	under	
ett	år	från	att	de	blir	
utskrivna.	

En	kvantitativ	
longitudinal	kontroll-
fallstudie	bestående	
av	enkäter.	30	
patienter	med	HPN	
från	8	olika	
medicinska	center	i	
England	deltog.	En	
grupp	patienter	som	
fick	vård	utifrån	
normala	rutiner,	och	
en	grupp	som	fick	
stöd	genom	
telemedicine.	En	
statistisk	analys	
användes	och	i	den	
innefattade	t-test	och	
Pearsons	test.		

Det	fanns	ingen	
signifikant	skillnad	
mellan	gruppen	
som	fick	vanligt	
stöd	av	vården	och	
den	grupp	som	fick	
stöd	genom	
telemedicin.	
Livskvaliteten	
visade	sig	bli	
betydligt	bättre	
över	det	första	
halvåret.	Efter	sex	
månader	var	inte	
längre	den	mentala	
hälsan	lägre	än	
normalt,	det	syntes	
ingen	tydlig	
förändring	i	
kroppslig	smärta	
och	allmän	hälsa.	

9/13	

Dreesen,	M.,	
Foulon,	V.,	
Vanhaecht,	K.,	
De	Pourcq,	L.,	
Hiele,	M.,	&	
Willems,	L.	
(2013).	
Identifying	
patient-
centered	quality	
indicators	for	
the	care	of	adult	
home	parenteral	

Syftet	var	att	
identifiera	
kvalitetsindikationer	
ur	perspektivet	hos	
patienter	som	
nyligen	påbörjat	
behandling	av	total	
parenteral	
nutrition.	

Kvalitativ	studie	
bestående	av	
djupgående,	
semistrukturerade	
intervjuer	med	12	
HPN-patienter	på	ett	
universitetssjukhus	i	
Belgien.	Analysen	
gjordes	med	en	
framework-ansats	

Två	strukturer,	31	
processer	och	9	
indikationer	
hittades.	De	flesta	
indikationerna	
kunde	relateras	till	
vikten	av	hälso-	och	
sjukvårdspersonal.	
Kommunikation	
visades	också	vara	
en	viktig	del	av	den	
komplicerade	
sjukvården.	

12/14	
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nutrition	(HPN)	
patients.	Journal	
of	Parenteral	&	
Enteral	
Nutrition.	38(7),	
s.840-846	

Dreesen,	M.,	
Pironi,	L.,	
Wanten,	G.,	
Szczepanek,	K.,	
Foulon,	V.,	
Willems,	L.,	
Gillanders,	L.,	
Joly,	F.,	Cuerda,	
C.,	&	van	
Gossum,	A.	
(2015).	
Outcome	
Indicators	for	
home	parenteral	
nutrition	care:	
point	of	view	
from	adult	
patients	with	
benign	disease.	
Journal	of	
parenteral	&	
enteral	
nutrition.	39(7),	
s.	828-836	

Syftet	var	att	
fastställa	vilka	tre	
faktorer	av	HPN-
behandlingen	som	
var	viktigast	utifrån	
patienternas	
perspektiv	och	
mellan	olika	HPN-
center.	

	

En	kvantitativ	studie	
som	använde	sig	av	
enkäter.	300	HPN-
patienter	
inkluderades	från	9	
olika	center	i	8	länder	
(Nederländerna,	
Spanien,	Frankrike,	
Belgien,	Nya	Zealand,	
Italien,	Polen,	och	
Australien).	Kruskal-
Wallis	test	användes	
vid	analys.	

Topp	3	faktorer	för	
patienterna	var	(1)	
antalet	kateter-
relaterade	
infektioner,	(2)	
överlevnad,	och	(3)	
livskvalitet.	Faktorn	
självständigheten	
ansågs	vara	mindre	
viktig	för	erfarna	
(>2	år	HPN)	jämfört	
med	mindre	erfarna	
patienter.	Denna	
faktor	ansågs	också	
olika	viktig	
beroende	på	hur	
många	nätter	i	
veckan	patienterna	
hade	HPN.	

11/13	

Huisman-de	
Waal,	G.,	
Bazelmans,	E.,	
van	Achterberg,	
T.,	Jansen,	J.,	
Sauerwein,	H.,	
Wanten,	G.,	&	
Schoonhoven,	L.	
(2011a).	
Predicting	

Syftet	var	att	(1)	
beskriva	
prevalensen	av	
utmattning	och	dess	
förlopp,	samt	(2)	att	
utvärdera	de	
psykosociala	och	
psykologiska	
faktorerna	
relaterade	till	

En	kvantitativ	
longitudinell	studie	
som	använde	sig	av	
enkäter.	75	HPN-
patienter	deltog	i	
studien,	alla	
tillhörande	Radbound	
University	Nijmegen	
Medical	Center,	eller	
Academic	Medical	

Resultatet	visade	
att	65%	av	
patienterna	var	
allvarligt	
utmattade.	89%	
upplevde	långvarig	
utmattning.	Ingen	
koppling	mellan	
provsvar	och	
utmattning	kunde	

12/13	
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fatigue	in	
patientes	using	
home	patenteral	
nutrition:	a	
longitudinal	
study.	
International	
Journal	of	
behavioral	
medicine.	18,	
s.268-276	

utmattning	 Centre	i	Amsterdam.	
En	longitudinell	linjär	
regressionsanalys	
användes.		

uppfattas.	

Huisman-de	
Waal,	G.,	Naber,	
T.,	
Schoonhoven,	
L.,	Persoon,	A.,	
Sauerwein,	H.,	&	
van	Achterberg,	
T.	2006)	
Problems	
experiences	by	
patients	
receiving	
parenteral	
nutrition	at	
home:	results	of	
an	open	
interview	study.	
Journal	of	
parenteral	&	
enteral	
nutrition.	30(3),	
s.	215-221	

Syftet	var	att	få	
insikt	i	de	problem	
som	upplevs	ha	
HPN-patienter.	

En	kvalitativ	studie	
bestående	av	öppna	
intervjuer	med	48	
HPN-patienter	på	två	
olika	sjukhus	i	
Nederländerna.	En	
innehållsanalys	
användes.		

	

Deltagande	
patienter	angav	sju	
centrala	problem:	
Negativa	känslor,	
fysiska	problem,	
sociala,	att	vara	
beroende,	
bristande	förmåga	
komplikationer,	och	
problem	med	
vårdgivare.		

10/14	

Huisman-de	
Waal,	G.,	
Versleijen,	M.,	
van	Achterberg,	
T.,	Jansen,	J.,	
Sauerwein,	H.,	
Schoonhoven,	

Syftet	var	att	
presentera	en	
överblick	över	VAD-
relaterade	
komplikationer	hos	
patienter	med	
långsiktig	HPN	och	

En	kvantitativ	studie	
som	både	bestod	av	
informationsinsamling	
relaterat	till	VAD-
relaterade	
komplikationer	från	
110	vuxna	HPN	

När	enkäten	gavs	ut	
hade	majoriteten	av	
patienterna	haft	en	
eller	fler	
kateterrelaterade	
infektioner	under	
deras	tid	med	HPN.	

9/13	



 4  

L.,	&	Wanten,	G.	
(2011b).	
Psychosocial	
complaints	are	
associated	with	
venous	access-
device	related	
complcations	in	
patients	on	
home	parenteral	
nutrition.	
Journal	of	
parenteral	&	
enteral	
nutrition.	35(5),	
s.	588-595	

att	fastställa	om	
dessa	motgångar	är	
relaterade	till	
upplevelsen	av	
psykosociala	
problem	och	
livskvalitet.	

patienter	i	
Nederländerna.	Detta	
följt	av	en	enkät.	En	
deskriptiv	analys	
genomfördes.		

Observationerna	
visade	att	det	fanns	
en	hög	signifikant	
association	mellan	
uppkomsten	av	
infektioner	och	
psykosociala	
klagomål	
(depression,	
utmattning,	social	
begränsning	och	
nedsatt	upplevelse	
av	livskvalitet).	

Oz,	V.,	Singer,	P.	
&	Theilla,	M.	
(2008).	Eating	
habits	and	
quality	of	life	of	
patients	
receiving	home	
parenteral	
nutrition	in	
Israel.	Clinical	
nutrition,	27,	s,	
95-99.	

Syftet	var	att	
fastställa	
livskvaliteten	och	
matvanorna	hos	
patienter	som	får	
HPN	under	en	
längre	tid.	

	

En	kvantitativ	studie	
bestående	av	en	
enkät	besvarad	av	50	
HPN-patienter	i	Israel.	
En	statistisk	analys	
användes	och	i	den	
Pearsons	test.	

De	flesta	
patienterna	hade	
positivt	stöd	från	
sin	omgivning,	dock	
upplevde	några	att	
de	inte	fick	
tillräckligt	med	stöd	
från	vänner.	De	
vanligaste	
problemen	var	att	
inte	kunna	njuta	av	
livet,	att	inte	vara		
nöjd	med	sin	
livskvalitet,	att	inte	
kunna	njuta	av	mat,	
samt	att	uppleva	
magsmärtor	under	
måltider.	

9/13	

Persoon,	A.,	
Huisman-de	
Waal,	G.,	Naber,	
T.,	
Schoonhoven,	
L.,	Tas,	T.,	

Syftet	var	att	få	en	
insikt	i	den	
påverkan	HPN	har	
på	vuxna	patienters	
vardagsliv.			

En	mixad	studie	
bestående	av	både	
enkäter	och	
intervjuer.	48	HPN-
patienter	deltog	i	
studien,	alla	

Allvarlig	
utmattning,	
sömnproblematik,	
depression,	och	
social	begränsning	
var	genomgående.	

10/14	

9/13	
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Sauerwein,	H.,	&	
van	Achterberg,	
T.	(2005).	
Impact	of	long-
term	HPN	on	
daily	life	in	
adults.	Clinical	
Nutrition.	24,	s.	
304-313	

	 tillhörande	
Universitetscenter	i	
Amsterdam	och	
Nijmegen.	Data	från	
enkäterna	
analyserades	
deskriptivt,	till	
intervjuerna	användes	
innehållsanalys.	

Livskvalitet	
relaterades	till	
utmattning,	
sömnproblematik,	
ångest,	depression	
och	social	
begränsning.	
Psykosociala	
problem	var	det	
största	klagomålet	i	
vardagen	som	
resultat	av	att	vara	
beroende	av	HPN.	
Även	negativa	
förändringar	i	
humör,	brist	på	
frihet	och	att	vara	
beroende.	

Smith,	C.E.,	
Curtas,	S.,	
Werkowitch,	M.,	
Kleinbeck,	
S.V.M.,	&	
Howard,	L.,	
(2002).	Home	
parenteral	
nutrition:	does	
affiliation	with	a	
national	support	
and	educational	
organization	
improve	patient	
outcomes?”	
Journal	of	
parenteral	&	
enteral	
nutrition.	26(3),	
s.159-163	

Syftet	var	att	
utvärdera	hur	
tillhörighet	till	en	
nationell	
organisation	som	
främjar	utbildning	
inom	HPN	och	
gruppstöd	påverkar	
kateterrelaterade	
infektioner,	reaktiv	
depression,	och	
därmed	
patienternas	
livskvalitet.	

En	kvantitativ	
kontrollfallstudie-
design.	De	jämförde	
två	patientgrupper.	
En	som	tillhörde	en	
nationell	organisation	
och	en	som	inte	
gjorde	det.	95	HPN-
patienter	deltog	från	
4	olika	center	i	USA.	
Data	analyserades	
statistiskt	med	hjälp	
av	t-test.	

I	båda	grupperna	
hade	patienter	som	
tillhörde	en	
organisation	högre	
livskvalitetspoäng	
än	patienterna	utan	
tillhörighet.	De	
hade	också	lägre	
depressionspoäng	
och	lägre	incidens	
av	
kateterrelaterade	
infektioner.		

10/13	



 6  

Tsang,	P.Y.,	&	
Carey,	S.	(2015).	
Impact	of	home	
parenteral	
nutrition	on	
daily	life:	a	
qualitative	study	
of	eight	
patients.	
Nutrition	&	
Dietetics.	72,	s.	
16-21	

Syftet	var	att	
utforska	effekten	av	
HPN	i	vardagen	i	en	
kohort	
Australienska	
patienter.	

En	kvalitativ	studie	
bestående	av	
semistrukturerade	
intervjuer.	8	HPN-
patienter	deltog	
tillhörande	ett	
sjukhus	i	Australien.	
En	tematisk	analys	
användes.	

Patienter	upplevde	
mycket	restriktioner	
kring	HPN,	så	som	
att	simma	och	resa.	
Trots	dessa	
restriktioner	
upplevde	patienter	
att	HPN	hade	
förbättrat	deras	
livskvalitet	och	att	
deras	HPN	
upplevdes	som	en	
livsavgörande	
faktor.	Matvanor	
förändrades	på	
grund	av	
medicinska	orsaker	
och	inte	på	grund	
av	HPN.	Socialt	liv	
ansågs	inte	
påverkas	markant.	

9/14	

Winkler,	M.	F.,	
Hagan,	E.,	
Wetle,	T.,	Smith,	
C.,	Maillet,	O.,	&	
Touger-Decker,	
R.	(2010).	An	
exploration	of	
quality	of	life	
and	the	
experience	of	
living	with	home	
parenteral	
nutrition”.	
Journal	of	
parenteral	&	
enteral	
nutrition.	34(4),	
395-407.	

Syftet	var	att	uppnå	
en	djupare	
förståelse	för	den	
upplevda	
erfarenheten	hos	
vuxna	med	HPN	och	
definiera	deras	
livskvalitet.	

En	kvalitativ	studie	
bestående	av	
intervjuer	med	24	
HPN-patienter	i	USA.	
En	tolkande	
fenomenologisk	
analys	användes	

Patienterna	såg	på	
HPN	som	en	
”livlina”	och	ett	
”näringsmässigt	
säkerhetsnät”.	
Livskvaliteten	
beskrevs	som	
”lycklig”	och	”nöjd	
med	livet”.	
Livsstilen	
påverkades	av	
hälsa,	ork,	diarré,	
stomi,	och	den	
flexibilitet	som	
fanns	runt	HPN-
schemat.	De	
upplevde	en	stark	
längtan	efter	att	
kunna	uppleva	
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normalitet	i	livet.	
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 BILAGA C – FRÅGOR VID KVALITETSGRANSKNING 
Frågor vid granskning av kvalitativa studier (Friberg, 2012, s. 138-139) 

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

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

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 
fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det fram några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)? 

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

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

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

• Sker enåterkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 
antaganden?  
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