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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Förekomsten av undernärda patienter i vården leder till att sjuksköterskor 

kommer att möta och vårda dessa patienter både på sjukhus och i hemmet. Vården strävar 

efter att möjliggöra för patienter att så långt som möjligt kunna vårdas i hemmet. Därmed 

blir det viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om patienter med parenteral nutrition i 

hemmet ur ett patientperspektiv för att kunna förstå patienten bättre och ge en väl anpassad 

vård. Syfte: Beskriva patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. Metod: 

Allmän litteraturöversikt har använts för att beskriva valt område. Fem kvantitativa och fem 

kvalitativa vetenskapliga artiklar valdes och är analyserade enligt Friberg. Resultat: 

Patienter beskriver livskvaliteten vid parenteral nutrition i hemmet olika beroende på 

patientens hälsa, relationer och miljö. Det beskrivs som en försämring eller förbättring där 

relationen till anhöriga och sjuksköterskan påverkar livskvaliteten. Patientmiljöer påverkar 

också livskvaliteten där patienternas livsstil förändras och psykosociala problem uppstår. 

Slutsats: Genom att belysa patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet kan 

både patienter och sjuksköterskor dra nytta av kunskapen. Patienter kan förstå att de inte är 

ensamma och vårdaren kan med kunskapen förstå patienten bättre och förbättra mötet med 

den här patientgruppen.  

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, livskvalitet, nutrition, parenteral nutrition.  

 

  



ABSTRACT 

Background: The presence of malnourished patients in care causes nurses to meet and care 

for these patients both in hospitals and at home. Healthcare is aimed at enabling patients to 

be cared for at home as far as possible. It becomes important for nurses to have knowledge 

about home parenteral nutrition from a patient perspective in order to better understand the 

patient and provide well-adapted care. Aim: Describe patients' quality of life at home 

parenteral nutrition. Method: General literature survey has been used to describe the 

selected region. Five quantitative and five qualitative research articles were selected and are 

analyzed according to Friberg. Results: Patients describe the quality of life at home 

parenteral nutrition differently depending on the patient's health, relationships and 

environment. It is described as a deterioration or improvement in which the relationship 

with relatives and nurses affects the quality of life. Patient environments also affect the 

quality of life where patients' lifestyle changes and psychosocial problems arise. 

Conclusion: By highlighting patients' quality of life at home parenteral nutrition, both 

patients and nurses can benefit from the knowledge. Patients can gain a better understanding 

that they are not alone and the caretaker can understand the patient better with the 

knowledge and improve the meeting with this group of patients. 

Keywords: General literature survey, nutrition, parenteral nutrition, quality of life. 
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1 INLEDNING  

Människor är beroende av näring och nutrition. Kroppen behöver näring för att kunna 

fungera och utföra vardagliga aktiviteter i livet. Inom vården finns det patienter som är 

undernärda och är beroende av nutritionsersättning och genomgår därmed en 

nutritionsbehandling. Nutritionen hjälper undernärda patienter att gå upp i vikt. Undernärda 

patienter är oftast de mest utsatta inom vården på grund av deras brist på nutrition vilket 

medför en obalans i kroppen. En obalans i kroppen kan påverka patientens hälsa och därmed 

patientens livskvalitet. Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar att ge patienten den näring 

de saknar. Sjuksköterskor behöver vara uppmärksam och se patienter som saknar näring 

eller har ett behov av näringstillförsel. Vid verksamhetsförlagd utbildning har 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar uppmärksammats som ett problem där patientens 

viktnedgången inte har registrerats. På sjukhuset är sjuksköterskan tillgänglig dygnet runt 

och har möjligheten att se patienten. När patienten vårdas i hemmet finns inte samma 

möjlighet och då blir det viktigare att lyssna på patienten som känner till sin livskvalitet bäst. 

Genom att beskriva patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet kan 

sjuksköterskan få en bättre förståelse för hur patienters livskvalitet ser ut. När 

sjuksköterskan förstår sin patient bättre kommer patientkontakten förbättras. Genom en 

större förståelse för patienters livskvalitet vill jag bidra till att omvårdnaden förbättras för 

patienter som vårdas med parenteral nutrition i hemmet.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en definition av centrala begrepp och tidigare forskning. Sedan 

beskrivs vårdteoretiskt perspektiv, styrdokument och problemformulering.   

2.1 Centrala begrepp  

Nedan förklaras olika definitioner till återkommande begrepp som används i 

examensarbetet. De centrala begreppen är skrivna i bokstavsordning för att lättare leta sig 

tillbaka till begreppen.  
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2.1.1 Hemsjukvård  

Hemsjukvård är all form av sjukvård som går att genomföras i patientens hem och som 

tillgodoser sjukvårdsbehoven under en längre period. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SOSFS 2012:9) stadgas i 3§ att hemsjukvård är när den ges i patientens bostad och är 

sammanhängande över tiden. Målet med hemsjukvård är att främja, bevara och återställa 

hälsa.   

2.1.2 Hälsa 

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning (Världshälsoorganisationen [WHO], 2016). 

Hälsa kan i litteraturen beskrivas som ett tillstånd, ett mått på välstånd. Det kan även 

beskrivas som lycka, välbefinnande och livskvalitet (Willman, 2009).  

2.1.3 Livskvalitet 

Livskvalitet definieras som en individs uppfattning om deras ställning i livet i samband med 

den kultur- och världssystemet de bor i och i förhållande till deras mål, förväntningar, 

normer och bekymmer. Det är ett brett spridande koncept som påverkas av människans 

fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, personliga övertygelser, sociala relationer och deras 

förhållande till framträdande kännetecken i deras miljö (Världshälsoorganisationen [WHO], 

2017). 

2.1.4 Nutrition 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är nutrition en förutsättning 

för att återvinna hälsa vid sjukdomstillstånd. Att få sina näringsbehov tillgodosedda är en 

mänsklig rättighet (Socialstyrelsen, 2017). Nutrition är intaget av mat och betraktas i 

förhållande till kroppens behov av nutrition. En väl balanserad kost kombinerat med 

regelbunden fysisk aktivitet är nyckeln till god hälsa. Nedsatt nutritionstillförsel kan leda till 

en ökad känslighet för sjukdom (Världshälsoorganisationen [WHO], 2016).  

2.1.5 Parenteral nutrition i hemmet 

Parenteral nutrition är en nutritionsersättning som ges till patienter som inte kan uppfylla 

sina näringsmässiga krav (Fletcher, 2013). När parenteral nutrition ges i patientens hem 

kallas det för parenteral nutrition i hemmet (Gómez-Candela, m.fl., 2014). Parenteral 

nutrition i hemmet ges till patienter som inte kan uppfylla sina näringsmässiga krav genom 
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enteral intag, intag via mag-tarmkanalen, som då får ta emot näringsterapi utanför en akut 

vårdmiljö (Culine m.fl., 2014).  

2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom examensarbetets forskningsområde kommer att presenteras i 

följande text. Inledningsvis kommer tidigare forskning på parenteral nutrition presenteras 

sedan presenteras tidigare forskning på sjuksköterskans ansvar och utbildning, 

sjuksköterskans upplevelse och sist presenteras vårdrelationen ur ett patientperspektiv.  

2.2.1 Parenteral nutrition  

Parenteral nutrition är en nutritionsersättning som utvecklades i slutet av 1940 talet. Det 

används för att ge patienter som inte får tillräckligt med näring via enteral väg en chans att få 

den näringen de behöver (Fletcher, 2013). Undernärda patienter får i sig viktig näring via 

parenteral nutrition vilket är samma nutritionsersättning som patienten får i hemmet.  

Parenteral nutrition tillhör ett av sjuksköterskans arbetsområden och är ett centralt område i 

sjuksköterskans omvårdnad där det är livsviktigt som sjuksköterska att hjälpa sina patienter 

att få i sig tillräckligt med näring. När en patient inte kan äta mat, är det fortfarande viktigt 

att kroppen får i sig tillräcklig med näring. Den näringen kan ges intravenöst till patienten. 

Ofullständigt näringsintag kan leda till att patienten blir svårt sjuk eller i värsta fall dör (Kraft 

m.fl., 2014). Nutritionen ges till patienter i olika vårdsituationer. Det kan ges till patienter 

som vårdas i livets slut som ett livsförlängande för de patienterna. För att patienten ska få ett 

bra slut på livet ges parenteral nutritionen i patientens hem (Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 

2014). För att bekämpa infektioner ges även parenteral nutrition inför operationer med syfte 

att reducera komplikationer. Undernäring är ett stort problem för patienter som vårdas inom 

intensivvården. Med rätt näringstillförsel kan problemet reduceras. Eftersom parenteral 

nutrition ges intravenöst som dropp till patienten via en central ven, ställer det stora krav på 

att sjuksköterskor jobbar aseptiskt för att öka patientsäkerheten och förhindra infektion 

(Binnekade, Tepaske, Bruynzeel, Mathus-Vliegen & Haan, 2005).  

2.2.2 Sjuksköterskans ansvar och utbildning 

Enligt Holmdahl, Sävenstedt, och Imoni (2014) har sjuksköterskor ansvaret över att 

organisera vård och behandlingar som parenteral nutrition i hemmet. En klinisk bedömning 

avgör om patienten ska få parenteral nutrition i hemmet eller inte. Parenteral nutrition i 
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hemmet ges oftast under natten för att patienter ska vara fria från infusion under dagen och 

leva ett så normalt liv som möjligt där patientens livskvalitet förbättras. Sjuksköterskor 

ansvarar över praktiska uppgifter som att ordna transport och installation av utrustningen 

som krävs i hemmet i samband med hemparenteral nutrition. De får även säkerställa en 

tillfredställande arbetsmiljö vilket ändrar miljön i patientens hem till en mer sjukhusliknande 

miljö. Enligt Bazelmans m.fl. (2011) har patienten en sjuksköterska som dagligen går till 

patienten för att sätta på eller ta bort nutritionspåsar. Det finns speciella nutritionsteam som 

har blivit tränade till att besöka patienter som inte kan ta hand om sig själva dagligen. Det 

finns andra fall där patienten är mer självständig och har lärt sig hantera nutritionen på egen 

hand, till dem går inte hemsjukvården lika ofta för att de kan byta och sätta på nutritionen 

själv. Enligt Kumpf och Tillman (2012) har en del patienter blivit tränade till att sköta den 

parenterala nutrition självständigt. Patienter är mer självständiga i omvårdnaden och olika 

nutritionsteam går inte dagligen ut för att sätta på eller byta nutritionspåsar. Om patienten 

har svårigheter i hanterandet av nutritionen finns det en hjälplinje som patienten kan ringa 

vid behov. En gång i månaden kan det hända att en sjuksköterska besöker patienten för att se 

om allt fungerar. Utöver det är patienten mer självständig i sin omvårdnad och upplever 

därmed en förbättrad självförtroende. Patienter med godartade sjukdomar har med tiden 

blivit tränade till att sköta parenteral nutrition i hemmet självständigt. Patienter som har 

svårare sjukdomar får i vissa fall träning att sköta nutritionen självständigt. Om de inte klarar 

av att ta hand om nutritionen i hemmet självständigt finns det hjälp vid behov.  

På olika vårdinstitut finns det sjuksköterskor med olika mycket erfarenhet och utbildning. 

Endevelt, Werner, Goldman och Karpati (2009) har i sin undersökning undersökt 

sjuksköterskor och deras kunskap och attityder vid vårdandet med parenteral nutrition i 

hemmet. Det har visat sig se olika ut inom vården beroende på åldersskillnaden mellan 

personalen och olika utbildningsnivåer. Personer med högre utbildning har en större 

förståelse för patienters nutrition och patienters livskvalitet än personer med lägre 

utbildning. Studien visar att unga ger en bättre vård än de äldre.  

2.2.3 Sjuksköterskans upplevelse 

Holmdahl, Sävenstedt och Imoni (2014) nämner att sjuksköterskor står inför känslor av 

ångest när de inte kan ge den typ av vård de vill ge på grund av brist på tid, resurser och en 

otillräcklig organisation. Parenteral nutrition i hemmet uppfattas oftast som en källa till 

stress. Stressen är kopplad till svårigheten att planera sitt arbete. Det är svårt för 

sjuksköterskan att veta vilken tid patientens infusion är färdig och därmed när den ska 

kopplas från. Sjuksköterskan beskriver att de upplever den praktiska hanteringen av 

hemparenteral nutrition som tids- och energikrävande. Dessutom behöver de åka långa 
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distanser för att komma fram till patienternas hem vilket ökar stressen. Sjuksköterskor måste 

planera sin tid och sitt arbete. Går inte omvårdnaden som planerat upplever sjuksköterskan 

svårigheter som stress. Sjuksköterskan upplever även att de har ett behov av stöd i sitt arbete. 

Sjuksköterskan uttrycker att de kan känna att de är ensamma med ansvaret, vilket kan bero 

på att allmänläkarna har en brist på kunskap. Det är viktigt att sjuksköterskan ger en bra 

omvårdnad för att patienten ska uppleva hälsa. Sjuksköterskor beskriver att patientens 

anhöriga har ett viktigt ansvar i samband med patientens infusion. De bär på en tung börda 

där de har ett ansvar att kontrollera om infusionen är på under natten. En dålig relation 

mellan patienter och anhöriga kan drabba patientens livskvalitet och upplevs som svår att 

hantera. Faktorer som en bra relation mellan patient och anhöriga kan minska missnöjen. 

Sjuksköterskor ifrågasätter om parenteral nutrition bidrar till en förbättrad livskvalitet hos 

patienter med parenteral nutrition i hemmet (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2014).  

2.2.4 Vårdrelation ur ett patientperspektiv 

Enligt Halldorsdottir (2008) är vårdrelationen ur ett patientperspektiv dynamisk där 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten är ett förtroende som patienten har för sin 

sjuksköterska. Den dynamiska relationen handlar om ett andligt eller existentiellt 

förhållande mellan patienten och sjuksköterskan. Patienten vill att sjuksköterskor ska vara 

kompetenta, omsorgsfulla och kloka i sitt agerande. Deras kompetens är extra viktig för att 

kunna ge en god omvårdnad och skapa en god patientkontakt. Sjuksköterskans roll i 

vårdandet bör innehålla en hög närvaro samtidigt som de håller en distans till patienten för 

att inte bli för privat och låta patienten vara oberoende av sjuksköterskan. Om den här 

kunskapen brister hos sjuksköterskan kan patienten uppleva vårdrelationen som ointressant. 

Det kan i sin tur påverka kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan. För att 

skapa en bra vårdrelation är en bra kommunikation viktig. Den kan vara både verbal och icke 

verbal. Den verbala kommunikationen är det sjuksköterskan säger till patienten. Den icke 

verbala kommunikationen handlar om sjuksköterskans kroppsspråk, röst och ögonkontakt. 

Genom att ställa rätt frågor till patienten som inte är dömande eller generande för patienten 

kan sjuksköterskan skapa en bra vårdrelation.  

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv  

Det vårdteoretiska perspektivet som har valts är Siri Næss teori om livskvalitet. Teorin visar 

fyra huvudområden som behöver uppfyllas för att en människa ska uppnå en hög livskvalitet. 

Enligt Siri Næss (1987) definieras livskvalitet som patientens emotionella och kognitiva 

upplevelser där fyra huvudområden i människans liv spelar en stor roll. De fyra 
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huvudområdena är människans aktivitet, gemenskap, självkänsla och grundstämning av 

glädje som i sin tur leder till att människan lyckas uppnå en hög livskvalitet.   

Att en människa är aktiv är enligt Næss (1987) att människan ska känna en meningsfullhet, 

livslust och ett intresse för någonting utöver den egna personen. Det är en känsla av valfrihet 

där kontroll av sina handlingar blir viktigt. För att människan ska kunna vara aktiv krävs en 

energi och kraft för att kunna utföra sina intressen och utveckla sina möjligheter. Att en 

människa har gemenskap innebär en ömsesidig relation till minst en annan människa. En 

människa kan ha ytliga relationer till flera personer men gemenskapen behöver vara till 

minst en person som individen har en djupare relation till. Det är av stor vikt att känna en 

samhörighet till en grupp som exempelvis kan vara arbetskollegor eller grannar. Att en 

människa har självkänsla innebär en känsla av att vara tillfreds, ha kontroll, känna sig 

användbar och att inte ha skam- eller skuldkänslor.  

Det sista huvudområdet som beskriver en människas livskvalitet är en grundstämning av 

glädje. Enligt Næss (1987) innebär det att känna en trygghet och harmoni. Det är en 

avsaknad av känslorna ångest och oro. För att uppnå det behöver en människa vara 

tillgänglig, öppen och inte avskild från den yttre världen. Det innefattar även att människan 

har ett välbefinnande och en frånvaro av smärta, nedstämdhet, obehag och tomhetskänsla.  

De fyra faktorerna är lika viktiga och betydelsefulla för en människans livskvalitet. 

Livskvalitet har med människans upplevelser att göra och det är endast individen själv som 

kan värdera deras betydelse av livet (Næss, 1987).  

2.4 Styrdokument 

Sjuksköterskan följer riktlinjer för att kunna ge patienten en bra vård. Sjuksköterskans 

uppgift är att vara uppmärksam och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Arbetet ska följa lagar och riktlinjer 

som berör professionen (SOSFS 2012:9).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) stadgas i 2c 1§ att hälso- och sjukvården ska arbeta för 

att förebygga och motverka ohälsa hos patienter. Sjuksköterskan ska även anpassa vården till 

patientens individuella behov gällande information och vårdplan.   

 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgas i 1 § att vården ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Sjukvårdspersonal är skyldig att 

förebygga och uppmärksamma risker för allvarlig skada under vårdtiden och har samtidigt 
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en skyldighet att rapportera när en vårdsskada har skett. 

2.5 Problemformulering  

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av patienter med parenteral nutrition i 

hemmet och har ett omvårdnadsansvar som innefattar patientens nutrition. Tidigare 

forskning visar att olika brister i omvårdnaden skapar problem som kan påverka patienters 

livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. Brister sjuksköterskan i sin omvårdnad på 

grund av stress eller andra negativa faktorer som en sjuksköterska kan uppleva under ett 

arbetspass kan det bli ett problem för patienten. Några brister i omvårdnaden kan bero på att 

patientens hem omvandlas till en sjukhusliknande miljö. Det kan också bero på att 

sjuksköterskor har olika utbildningsnivåer och erfarenheter som påverkar patienten. Tidigare 

forskning visar även att en dålig relation mellan patienter och anhöriga kan påverka 

patienters livskvalitet. För att ge sjuksköterskan en bättre uppfattning kring patientens 

livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet är det viktigt att undersöka hur patienter som 

blir vårdade med parenteral nutrition i hemmet beskriver sin livskvalitet. Problemet kommer 

undersökas ur ett patientperspektiv. Genom att undersöka hur patienter beskriver 

livskvaliteten vid parenteral nutrition i hemmet kan sjuksköterskor få en förbättrad bild av 

hur vården med parenteral nutrition i hemmet ska ske.  

3 SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i 

hemmet.  

4 METOD  

Metoden som användes i det här examensarbetet är en allmän litteraturöversikt. Enligt 

Friberg (2012) är en allmän litteraturöversikt när forskningsresultaten samlas, granskas och 

vägs samman på ett vetenskapligt sätt. Det skapas en översikt över ett kunskapsläge för ett 

visst område. Befintlig forskning identifieras inom det valda området genom systematisk 
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litteratursökning. Systematiska metoder används för att identifiera och kritiskt bedöma 

relevant studie material. En allmän litteraturöversikt kan även kallas för resumé, vilket 

innebär en sammanfattning över ett avgränsat forskningsområde som innehåller värdefull 

information om vad studierna handlar om och hur den genomförts.  

En allmän litteraturöversikt har valts för att få en övergripande översikt över 

forskningsområdet. Då syftet med examensarbetet var att beskriva patienters livskvalitet vid 

parenteral nutrition i hemmet har kvantitativa och kvalitativa artiklar valts. Både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar har valts för att få olika sorters information som svarar på 

examensarbetets syfte och för att belysa det specifika fenomenet ur olika synvinklar.  

4.1 Datainsamling och urval 

Det första steget i datainsamlingen som leder till ett urval var att söka efter artiklar. För att få 

en översikt om vad artiklarna handlade om studerades artiklarnas sammanfattningar. 

Sökningar av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes i Mälardalens 

högskolas databaser Cinahl Plus och PubMed. Dessa databaser har använts för att de 

innehåller vårdvetenskapliga artiklar som berör ämnesområdet. Fler än en databas användes 

för att få en variation i sökandet och sökresultaten. Inledningsvis gjordes avgränsningar som: 

engelska artiklar, peer review, granskade och publicerade mellan 1997- 2017. Ett stort urval 

gav möjligheten att hitta relevant material som svarar på syftet. Sedan användes följande 

sökord vid artikelsökningar; home parenteral nutrition, experience, patient, problems och 

quality of life (bilaga 1). Dessa sökord användes för att de var relevanta till examensarbetets 

syfte. Vid sökningen trunkerades (*) sökordet patient för att få flera träffar på 

böjningsformer som finns för sökordet, vilket enligt Friberg (2012) är lämpligt.  

En manuell sökning gjordes på två artiklar som har inkluderats i examensarbetet. De fanns 

med i flera av artiklarnas referenslistor. Dessa artiklar redovisas inte i bilaga 1. Enligt Friberg 

(2012) utförs en manuell sökning genom att granska böcker eller tidsskriftartiklar för att 

lokalisera relevant information. Den här metoden kan vara inspirerande om det är svårt att 

hitta tillräckligt material till ämnesområdet.  

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle svara på syftet som var hur patienter som 

får parenteral nutrition i hemmet livskvalitet ser ut. Artiklarna skulle innehålla 

patientperspektiv. Ingen specifik patientgrupp med en viss sjukdom särskildes. Alla artiklar 

med vuxna patienter som fick parenteral nutrition i hemmet inkluderades. 

Exklusionskriterier för artiklarna var artiklar som inkluderade barn med parenteral nutrition 
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i hemmet. Patienter som var under 18 år, barn och tonåringar, exkluderades för att det är ett 

problemområde som berör sjuksköterskor med specialistutbildning.  

I andra steget granskades samtliga artiklars kvalité för att avgöra om de innehöll en 

tillräckligt hög kvalité för att kunna inkluderas i examensarbetet. Kvalitén bedömdes genom 

att använda Friberg (2012) kvalitets-granskningsmall för både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Poängen i kvalitetsgranskningen graderades som låg, medel eller hög. Låg poäng 

innefattade 1-5 poäng, medel poäng innefattade 6-10 poäng och hög poäng innefattade 11-14 

poäng. I examensarbetet har artiklar med hög och medel poäng inkluderats för att öka 

trovärdigheten av resultaten. Totalt har fem kvalitativa artiklar och fem kvantitativa artiklar 

inkluderats i examensarbetets resultat som ansågs innehålla medel och hög kvalité. 

Artiklarnas kvalitétspoängsättning framkommer under bilaga 2.  

4.2 Genomförande och dataanalys  

Insamlad data har granskats utifrån Friberg (2012) analysmetod för allmän litteraturöversikt 

som delar in analysen av artiklarna i tre olika steg. Analysen fokuserade på samtliga artiklars 

syfte, metod och resultat.  

Det första steget i dataanalysen enligt Friberg (2012) går ut på att läsa igenom artiklarna 

noggrant flertalet gånger för att få en ökad förståelse för artiklarnas innehåll och helhet. 

Artiklarna lästes tillsammans och individuellt för att skapa en helhetsbild över artiklarna 

samt få en ökad förståelse. I analysens andra steg ska likheter och skillnader i artiklarna letas 

fram. I examensarbetet har fokus varit att hitta likheter och skillnader i artiklarnas syfte, 

metod och resultat. Analysens tredje steg handlar om att sortera och jämföra likheter och 

skillnader i artiklarna för att få en bättre förståelse. Likheter och skillnader i artiklarna med 

kvalitativ ansats och kvantitativ ansats har presenterats var för sig. Friberg (2012) nämner att 

orsaken till att kvalitativa och kvantitativa artiklar delas upp är för att resultaten presenteras 

på olika sätt. När artiklarna ska jämföras är det viktigt att separera kvalitativa artiklar från 

kvantitativa artiklar. Slutligen presenteras resultatet i olika teman (Friberg, 2012).  
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Examensarbetet följer etiska riktlinjer och lagar för forskning i enlighet med CODEX (2017). 

Inget kommer att döljas och tidigare texter kommer inte plagieras. Endast vetenskapliga 

artiklar kommer att användas och ingen forskning eller litteratur som är tvivelsam. Ett 

neutralt förhållningssätt till materialen har använts. Resultaten har presenterats och ingen 

information har förvrängts. Arbetet följer vetenskapliga riktlinjer och för en korrekt 

referenshantering har APA-manualen använts. Det finns ingen avsikt att kränka någons 

upplevelse eller åsikt.  

6 RESULTAT 

Resultatet av patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet kommer att 

presenteras. Inledningsvis identifieras likheter och skillnader mellan artiklarnas syften. 

Sedan identifieras likheter och skillnader mellan artiklarnas metod. Därefter beskrivs 

artiklarnas resultat där kvantitativa artiklars resultat presenteras separat från kvalitativa 

artiklars resultat. Sist finns det en resultat sammanfattning.  

6.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syften 

Tio artiklars syften har valts ut att analysera (Bilaga 2). Fem av dessa artiklar är kvalitativa 

artiklar och fem av artiklarna är kvantitativa artiklar. Artiklarna kommer att analyseras 

utifrån likheter och skillnader.  

6.1.1 Kvantitativa artiklar 

Likheter i artiklarnas syfte var att i samtliga fem artiklars syften beskrivs hur patienter 

påverkas av parenteral nutrition i hemmet (Gómez-Candela m.fl., 2014; Jeppesen, Langholz 

& Mortensen, 1999; Persoon m.fl., 2005; Dreesen m.fl., 2014; Culine m.fl., 2014). Skillnader i 

artiklarnas syften var att de hade olika fördjupningar. Artikeln Gómez-Candela m.fl. (2014) 

syfte var att undersöka alla patienter som fick parenteral nutrition på ett specifikt sjukhus 

oavsett bakomliggande orsak till nutritionen. Den största skillnaden i syftet mellan den här 

artikeln och övriga artiklar är att den här artikeln inkluderar endast patienter som tillhör ett 

specifikt sjukhus. Artikeln Jeppesen, Langholz och Mortensen (1999) syfte var att beskriva 
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hur patientens livskvalitet påverkas av parenteral nutrition i hemmet oberoende av 

bakomliggande sjukdom. Artikeln Persoon m.fl. (2005) syfte var att undersöka patienter som 

fått parenteral nutrition i hemmet långsiktigt och inkluderade inte patienter som nyligen 

börjat en behandling. Artikeln Dreesen m.fl. (2014) syfte var att upptäcka nya 

kvalitetsindikationer som kan förbättra livskvaliteten för patienter som får parenteral 

nutrition i hemmet. Patientens perspektiv på sin livskvalitet undersöks för att hitta dessa 

kvalitetsindikatorer. Artikeln Culine m.fl. (2014) syfte var att beskriva cancerpatienters 

livskvalitet som får parenteral nutrition i hemmet. Det var en specifik grupp som syftet 

beskriver och inte allmänt alla patienter som får parenteral nutrition i hemmet inkluderas i 

syftet.  

6.1.2 Kvalitativa artiklar 

Likheter i artiklarnas syften var att i samtliga fem artiklars syften beskrivs hur patienten 

påverkas av parenteral nutrition i hemmet (Winkler m.fl., 2010; Huisman-de Waal m.fl., 

2011; Tsang & Carey, 2015; Huisman-de Waal m.fl., 2006; Orrevall, Tishelman & Permert, 

2005). Tre av artiklarna har med i sitt syfte att beskriva hur patienters dagliga liv påverkas av 

parenteral nutrition i hemmet (Winkler m.fl., 2010; Tsang & Carey, 2015; Huisman-de Waal 

m.fl., 2006). Skillnader i artiklarnas syften var att de hade olika fördjupningar. Artikeln 

Winkler m.fl. (2010) har som syfte att få en djupare förståelse av patienters livskvalitet. 

Artikeln Orrevall, Tishelman & Permert (2005) undersökte en specifik grupp patienter som 

fick parenteral nutrition i hemmet. I artikeln beskrivs specifikt cancerpatienter och deras 

anhörigas perspektiv på nutritionen påverkan på livskvaliteten. Artikeln Huisman-de Waal 

m.fl. (2011) syfte var att undersöka parenteral nutrition vårdens innehåll, kvalitet, kvantitet 

och eventuella brister. Artikeln inriktade sig på patienter som fick parenteral nutrition i 

hemmet och var yrkesverksamma i Nederländerna.  

6.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod  

Nedan identifierades likheter och skillnader av artiklarnas metod. Likheter och skillnader av 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklars resultat kommer att skrivas separat under olika 

rubriker.  

6.2.1 Kvantitativa artiklar 

Två av artiklarna använde frågeformulär för att samla in data. Patienterna i artikeln fick fylla 

i frågor som handlade om deras livskvalitet (Gómez-Candela m.fl., 2014; Jeppesen, Langholz 

& Mortensen, 1999). Skillnaden mellan de två artiklarnas metod var att i den ena artikeln 
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skulle patienters behandling ha pågått i minst 25 år för att de skulle inkluderas i studien 

(Gómez-Candela m.fl., 2014). Medan i andra artikeln fanns det ingen begränsning på hur 

många år patienter måste ha behandlats med parenteral nutrition i hemmet för att 

inkluderas i studien (Jeppesen, Langholz & Mortensen, 1999). Två av artiklarna har använt 

sig av intervjuer för att samla in data (Dreesen m.fl., 2014; Persoon m.fl., 2005). Den ena 

artikeln har endast använt sig av intervjuer som metod (Dreesen m.fl., 2014). Medan den 

andra artikeln har använt sig av både intervjuer och skriftliga frågeformulär (Persoon m.fl., 

2005). Samtliga kvantitativa artiklars studie har olika geografiska utgångspunkter och var 

utförda i olika länder (Culine m.fl., 2014; Dreesen m.fl., 2014; Gómez-Candela m.fl., 2014; 

Persoon m.fl., 2005; Jeppesen, Langholz & Mortensen, 1999). En av artiklarna utfördes i 

Frankrike där 737 patienter deltog i studien och 438 patienter avslutade studien (Culine 

m.fl., 2014). En annan artikel utfördes i Belgien där 12 patienter inkluderades i studien 

(Dreesen m.fl., 2014). En tredje artikel utfördes i Spanien där 78 patienter inkluderades i 

studien (Gómez-Candela m.fl., 2014). Fjärde artikeln utfördes i Nederländerna där 48 

patienter inkluderades i studien (Persoon m.fl., 2005). Den femte artikeln utfördes i 

Danmark och inkluderade 49 patienter i studien (Jeppesen, Langholz & Mortensen, 1999). 

Av alla artiklar fanns det en artikel som använde en helt annan metod än övriga kvantitativa 

artiklarna. Metoden som den artikeln använde var en observatorisk studie där patienters 

livskvalitet har bedömts med hjälp av observationer (Culine m.fl., 2014).   

6.2.2 Kvalitativa artiklar 

Likheter i artiklarnas metod är att i samtliga artiklar har metoden intervjuer använts i deras 

datainsamling (Winkler m.fl., 2010; Huisman-de Waal m.fl., 2011; Tsang & Carey, 2015; 

Huisman-de Waal m.fl., 2006; Orrevall, Tishelman & Permert, 2005). Skillnaden mellan 

artiklarna var att intervjuerna var utförda på olika sätt, i olika geografiska utgångspunkter 

och är utförda i olika länder. I en av artiklarna intervjuades patienter där frågor ställdes på 

hur parenteral nutrition i hemmet påverkar livskvaliteten. Den här artikeln utfördes i 

Australien där åtta patienter inkluderades i studien (Tsang & Carey, 2015). En annan artikel 

använde frågeformulär, journaler och intervjuer för att få svar på hur patienters livskvalitet 

ser ut med parenteral nutrition i hemmet. Den här artikeln utfördes i Nederländerna och 

inkluderade 180 patienter där 105 patienter avslutade studien (Huisman-de Waal m.fl., 

2011). En tredje artikel hade en tolkningsfenomologisk analys där data samlades genom att 

ha telefonintervjuer med öppen kommunikation. Under intervjuerna ställdes djupgående 

frågor till patienter angående deras livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. Den här 

studien utfördes i USA där 24 patienter inkluderades i artikeln (Winkler m.fl., 2010). Fjärde 

artikeln samlade in data genom att ha en öppen intervju där frågor ställdes till patienter med 

parenteral nutrition i hemmet. Data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Den här 
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artikeln utfördes i Nederländerna där 48 patienter inkluderades i studien (Huisman-de Waal 

m.fl., 2006). Den femte artikeln använde halvstrukturerade intervjuer för att svara på hur 

patienters livskvalitet ser ut vid parenteral nutrition i hemmet. Den här artikeln utfördes i 

Sverige där 13 patienter inkluderades i studien (Orrevall, Tishelman & Permert, 2005).  

6.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Resultatet av patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet har delats in i en 

kvantitativ del respektive kvalitativ del. Först kommer det kvantitativa resultatet att 

presenteras med tre teman; patientens hälsa, patientens relation till anhöriga, patientens 

relation till sjuksköterskan. Sedan kommer det kvalitativa resultat presenteras med två 

teman; nutritionens påverkan på patienten, patientens miljö. Likheter och skillnader av 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklars resultat kommer att skrivas separat under olika 

rubriker.  

6.3.1 Patientens hälsa   

Två av artiklarnas resultat visade att den vanligaste bakomliggande orsaken till att patienter 

fick parenteral nutrition i hemmet var cancer. De två artiklarnas resultat visade ytterligare att 

dessa patienters livskvalitet förbättrades med hjälp av den parenterala nutritionen patienten 

fick i hemmet (Culine m.fl., 2014; Gómez-Candela m.fl., 2014). Enligt Culine m.fl. (2014) 

hjälpte den parenterala nutritionen patienten att återfå den nutrition som patienten tidigare 

saknade. Det ledde i sin tur till att patienten gick upp i vikt vilket ökade patientens 

välbefinnande. Forskningen visade ett samband mellan den funktionella kapaciteten och 

flera näringsindikationer däribland värden på BMI, serumalbumin och viktförlust visades. 

En dålig näringsstatus kunde påverka den funktionella kapaciteten. Patienten hade ett mål 

att gå upp i vikt för att få en förbättrad livskvalitet. Undernäring begränsade patienten från 

att leva sitt vanliga liv genom att begränsa deras ork till att utföra vardagliga arbeten. Efter 

behandlingen med parenteral nutrition i hemmet under en lång period visades förbättring i 

patientens hälsa. Majoriteten av patienterna gick upp i vikt efter behandlingen och uppnådde 

sitt mål som var att få en mer stabil vikt och en väl balanserad nutrition i kroppen. Det ledde 

till att livskvalitet förbättrades när patienten kunde utföra vardagliga arbeten och fortsätta 

leva det liv patienten levde innan sin sjukdom. Parenteral nutrition i hemmet hade en positiv 

påverkan på livskvaliteten hos patienter och ett ökat välmående visades. Resultatet visade 

ytterligare att under en 28 dagars period förbättrades livskvaliteten signifikant hos 

cancerpatienter. En förbättring i patientens fysiska och funktionella välmående visades. 

Gomez-Candela m.fl. (2014) nämnde att patienternas livskvalitet förbättrades för att de 
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kunde spara tid genom att inte behöva spendera tid på att åka till sjukhuset för att hämta sina 

nutritionsväskor. Det förbättrade patientens familjeliv och samhällsliv och gav patienten 

möjligheten att få mer fritid och åka på semester.  

Två av artiklarnas resultat visade att parenteral nutrition i hemmet hade till största del en 

negativ effekt på patienten. Resultatet visade att ett gemensamt problem för patientens hälsa 

var psykosociala problem (Jeppesen, Langholz & Mortensen, 1999; Persoon m.fl., 2005). Låg 

livskvalitet bland patienter berodde främst på att patienten kände psykosociala problem, ett 

negativt humör eller känslor som ensamhet, ilska, värdelöshet, oförmåga, brist på förståelse 

från andra och illamående. Patienten kände en brist på frihet vilket berodde på att de var 

bundna till nutritionspumpen vilket begränsade det sociala livet då patienten inte kunde 

lämna hemmet vid nutritionstillförsel (Persoon m.fl., 2005). Enligt Jeppesen, Lanholz och 

Mortensen (1999) kunde patienter psykosocialt försämras för att patienterna hade svårt att 

delta i sociala aktiviteter, på grund av minskad fysisk ork att utföra aktiviteten. Patienter 

deltog mindre i sociala arrangemang och besöken varade mindre.  

6.3.2 Patientens relation till anhöriga  

I den femte artikelns resultat nämnde Dreesen m.fl. (2014) att det var viktigt att förstå 

patientens livskvalitet i samband med att patienten fick parenteral nutritionen i hemmet. 

Den vanligaste anledningen till en försämrad livskvalitet var begränsningen i familjelivet. 

När en patient fick parenteral nutritionen i hemmet kunde patienten inte vara lika social med 

sin familj eller vänner utomhus, för att det medförde en begränsning att behöva bära runt en 

nutritionspump. När patienten fick parenteral nutrition under nattetid var begränsningen 

mindre och patienten kunde ha ett mer aktivt socialt liv under dagen. Det kunde ytterligare 

ha sina begränsningar till ett bra fungerande familjeliv då en del anhöriga behövde vara med 

och hjälpa patienten starta eller stoppa infusionen under natten. Det kunde vara jobbigt för 

en anhörig att behöva vakna för att se om patientens nutrition var igång eller inte och 

övervaka den. Patienten uppskattade hjälpen och förståelsen från den anhörigas sida. 

Ytterligare kunde en minskad sexuell aktivitet visas bland patienter på grund av sin kropp. 

En del patienter kände att kroppen inte var tillräckligt fin och en del kände en minskad ork. 

Det gjorde att patientens relation till sin partner försämrades därmed deras livskvalitet. En 

del patienter kände sig som en börda till sin partner medan patientens partner inte alltid 

delade samma åsikt. Enligt Gomez-Candela m.fl. (2014) var målet med att ge parenteral 

nutrition i hemmet att förbättra patientens livskvalitet. Om målet inte uppnåddes borde 

patienten inte få parenteral nutrition i hemmet och nya omvårdnads åtgärder skulle 

användas.  
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6.3.3 Patientens relation till sjuksköterskan 

Dreesen m.fl. (2014) beskriver att en del patienter kunde känna att sjuksköterskor hade en 

brist på god hygien. I artikeln förklarade en patient att en sjuksköterska som skulle vårda 

patienten inte desinfekterade händerna för att vårdaren påstod att hygienen var oklanderlig. 

Enligt patienten valde sjuksköterskan att inte jobba aseptiskt och desinfekterade inte 

händerna innan vården skulle ges. Det upplevde patienten som ett svårt problem för att det i 

sin tur kunde leda till en infektion. En annan sjuksköterska visste inte om hur 

administrationen av parenteral nutrition skulle gå till, då fick patienten hjälpa till. Brist på 

kunskap och osäkerheten kring vårdandet hos sjuksköterskor gjorde att patienten kände en 

otrygghet. Patienter beskrev ytterligare hur de upplevde att en del sjuksköterskor kunde 

kommunicera på ett obegripligt sätt. Sjuksköterskor använde inte alltid ett vardagligt språk 

när de skulle förklara hur den parenterala nutritionen i hemmet skulle hanteras. Det var 

viktigt att sjuksköterskan använde ett vardagligt språk för att patienten skulle förstå. God 

kommunikation mellan vårdaren och patienten var en nyckelkomponent för att garantera en 

säker övergång av behandlingen från sjukhuset till hemmet. För att undvika fel vid 

omhändertagandet av den parenterala nutritionen i hemmet var det viktigt att utbilda 

patienter och anhöriga om hur vårdandet i hemmet skulle gå till. Enligt Gómez-Candela m.fl. 

(2014) var det viktigt att sjuksköterskan gav patienten kunskap om hur den skulle använda 

nutritionen i hemmet. Med hjälp av kunskapen kunde patienten lära sig att självständigt 

hantera nutritionen utan någon familjemedlems hjälp. Det kunde i sin tur öka patientens 

självförtroende. Enligt Dreesen m.fl. (2014) nämnde sjuksköterskan att parenteral nutrition i 

hemmet till en början kunde kännas som en börda men att det efter några veckor skulle 

kännas mycket bättre vilket patienten upplevde var en sanning. Att få parenteral nutritionen i 

hemmet var en process där patienten inte kunde se resultatet omedelbart. Det var en process 

där patienten med tiden kunde se sin kropp återfå sin vikt och nutritionen som patienten 

saknade. Eftersom resultatet inte blev synligt omedelbart behövde sjuksköterskan förklara 

utförligt för patienten hur den här processen skulle gå till.  

6.3.4 Nutritionens påverkan på patienten  

Två av artiklarnas resultat visade att den parenterala nutritionen patienten fick i hemmet 

hade en mer negativ effekt på patientens livskvalitet. (Huisman-de Waal m.fl., 2011; 

Huisman-de Waal m.fl., 2006). Den negativa effekten av nutritionen var enligt Huisman-de 

Waal m.fl. (2011) att patienten låg i riskzonen att få livshotande komplikationer som en 

centralrelaterad infektion. Patienten behövde samtidigt ändra på sin livsstil och anpassa sig 

till den nya teknologin parenteral nutritionen i hemmet medförde, vilket patienten inte alltid 

tyckte om. Tre andra artiklars resultat visade att den parenterala nutritionen patienter fick i 

hemmet hade en både positiv och negativ effekt på patienters livskvalitet (Orrevall, 



 16 

Tishelman, & Permert, 2005; Winkler m.fl., 2010; Tsang, & Carey, 2015). Enligt Orrevall, 

Tishelman och Permert (2005) beskrev patienten parenteral nutrition i hemmet som ett 

beroende patienten hade till vården. På grund av säkerhetsskäl ville patienten oftast inte byta 

nutritionspåse själv. Patienter beskrev att det gick att lära sig att ta injektioner självständigt 

men att ansluta nutritionen var svårt. En annan grupp patienter beskrev att parenteral 

nutrition i hemmet hade en positiv effekt på livskvaliteten, vilket berodde på att de direkt 

kunde känna att nutritionen hjälpte de, inte första dagen, men redan första veckan kunde de 

återfå energi, lämna sängen och börja laga mat. De kunde känna en ökad styrka på grund av 

ökad självständighet relaterat till familjerelationer. Nutritionen patienten fick i hemmet 

gjorde att de inte blev värre och de lärde sig leva med den nya livsstilen. Patienter kunde 

klara sig själva utan att behöva ringa efter hjälp när de skulle gå på toaletten eller gå upp från 

sängen. Winkler m.fl. (2010) beskrev att många patienter såg parenteral nutrition i hemmet 

som en livlina, en livsuppehållande terapi och en del patienter uttryckte sig glada över att de 

var vid liv på grund av nutritionen. Många patienter var glada över att kunna gå upp i vikt 

och samtidigt få en ökad styrka utan att behöva äta. De kunde engagera sig i tillfredställande 

aktiviteter där de kände sig energifulla, mätta och fysiskt starka. Aktiviteterna inkluderade 

även jobb, hushållsarbeten, socialisering med familj och vänner, fritidssport och deltagande i 

samhälls- eller kyrkoevent. Enligt Winkler m.fl. (2010) uttryckte de flesta patienter sin 

livskvalitet som god eller mycket god. Patienter beskrev att de på grund av nutritionen kunde 

äta mat och välja det de ville äta medan en annan grupp patienter beskrev att de inte längre 

tyckte om att äta vanlig mat på grund av en minskad aptit. Patienter beskrev parenteral 

nutrition i hemmet som något livsviktigt men samtidigt normalt att ha, det blev en vana att 

ha nutritionen i hemmet. Med nutritionen försökte patienter leva ett så normalt liv som 

möjligt. Patienter beskrev den nya livsstilen med parenteral nutrition i hemmet som en 

rutinmässig verksamhet, en process som var en del av vardagen" eller "andra natur." Med det 

menas att det var något naturligt som hände varje dag. Det var en aktivitet i det dagliga livet 

som var lika vanligt som att borsta tänderna varje kväll (Winkler, m.fl., 2010).  

6.3.5 Patientens miljö  

Patienter beskrev att den negativa upplevelsen av livskvaliteten vid parenteral nutrition i 

hemmet var att det kunde försämra patientens sociala miljö genom att påverka patientens 

relationer. På grund av en försämrad relation till sin partner beskrev patienter en försämrad 

livskvalitet. Samtidigt beskrev patienter vård i hemmet som en förändring av patientens 

hemmiljö. För mycket saker i hemmet var anledningen till den förändringen. Miljön 

omvandlas till en sjukhusmiljö som kunde ogillas av patienter och anhöriga. 

Livsförändringen kunde få patienter att känna att de var tvungna att acceptera sitt tillstånd. 

Patienter ville vara fria från nutritionen samtidigt som den viljan inte gick igenom på grund 
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av deras sjukdom som gjorde de beroende av nutritionen (Winkler, m.fl., 2010). Patienter 

beskrev ytterligare besvär som ökad trötthet i samband med att behöva kissa under nätterna 

efter att ha fått nutritionen under nattetid. Det blev sömnlösa nätter för patienten som ökade 

tröttheten och kunde få de att må psykosocialt sämre. Tröttheten gjorde att patienten inte 

orkade delta i sociala event vilket försämrade patientens sociala miljö. Patienter fick anpassa 

sig till en ny livsstil, en ny miljö som påverkade patienten både fysiskt och psykiskt (Winkler, 

m.fl., 2010). Huisman-de Waal m.fl. (2011) nämnde i sin artikel att både patienter och 

sjuksköterskor rapporterade att relativt lite uppmärksamhet ägnades åt patientens 

psykosociala problem. För en ökad livskvalitet och välbefinnande hos patienten borde 

psykosociala problem diskuteras tyckte patienten.  

6.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att patienter beskrev livskvaliteten vid parenteral nutrition i hemmet olika 

beroende på patientens bakomliggande sjukdom, relationer och miljö.  Patienter kunde 

känna en förbättring och försämring i sitt tillstånd. Förbättringen kunde bero på att 

undernärda patienter gick upp i vikt och kände därmed en ökad energi som möjliggjorde ett 

mer aktivt liv för patienten. Försämringen kunde bero på negativa faktorer i patientens 

relationer till anhöriga och sjuksköterskan. Patienter beskrev ytterligare att livskvaliteten vid 

parenteral nutrition i hemmet kunde påverkas av patientens miljö där patienters livsstil 

förändrades och psykosociala problem uppstod.  
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7 DISKUSSION  

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i 

hemmet.  

Patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet beskrevs med hjälp av olika teman 

som hade hittats i resultatet. Resultatet visade att patienters livskvalitet vid parenteral 

nutrition i hemmet påverkades av olika omständigheter i deras liv. En del patienter beskrev 

att besvären från sin sjukdom förminskades medan andra patienter tyckte att besvären blev 

fler. Resultatet visade ytterligare hur patientens livskvalitet påverkades av både sin sjukdom 

och människor i sin omgivning vid behandlingen med parenteral nutrition i hemmet. 

Hemmet omvandlas till en sjukhusmiljö där patienten ständigt kunde bli påmind om sitt 

svåra tillstånd. Vid en sjukdom fokuserar patienten på att den är sjuk och efterfrågade hur 

den kommer att må bättre. Kroppen försvagades och en nutritionstillförsel kunde hjälpa 

patienter med dålig nutrition att få en förbättrad livskvalitet då patienten fick mer energi 

med hjälp av nutritionen. 

7.1 Resultatdiskussion 

De kvantitativa artiklarnas resultat presenterades i tre teman. Det första temat som används 

var patientens hälsa. Det här temat valdes för att beskriva om patientens hälsa förbättrar 

eller försämrar patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. Den andra rubriken 

som används var patientens relation till anhöriga. Den här rubriken valdes för att beskriva 

om patientens relation till anhöriga kan påverka deras livskvalitet. Det tredje temat som 

användes var patientens relation till sjuksköterskan. Det här temat valdes för att beskriva om 

patientens relation till sjuksköterskan kan påverka deras livskvalitet. De kvalitativa 

artiklarnas resultat presenterades i två teman. Det första temat som användes var 

nutritionens påverkan på patienten. Det här temat användes för att beskriva hur nutritionen 

kan påverka patientens livskvalitet. Det andra temat som användes var patientens miljö. Det 

här temat användes för att sammanfatta den miljön patienten var i. Temat beskriver 

ytterligare om miljön som förändrar patientens livsstil och psykosociala problem som 

uppstår i patienters miljö som kan påverka deras livskvalitet vid parenteral nutrition i 

hemmet.  
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I resultatet framkom det att näringen patienter fick i hemmet kunde förbättra patienters 

tillstånd genom att hjälpa de leva ett så normalt liv som möjligt. Patienter som redan var 

sjuka sen tidigare och hade allvarliga bakomliggande sjukdomar, som exempelvis cancer, såg 

parenteral nutrition i hemmet som en livlina som förlängde och förbättrade deras liv. Dessa 

patienter kunde känna att med hjälp av nutritionen kunde de få den näring de saknade i 

hemmet och behövde därmed inte åka till sjukhuset och tillbringa sin tid i en sjukhusmiljö. 

Patienterna såg nutritionen som en livsförlängande behandling. De orkade utföra 

vardagsarbeten och klarade sig mera självständigt. De hade dessutom en tidigare vana av 

svårare behandlingar och såg inte parenteral nutrition i hemmet som något svårare än det de 

redan gått igenom. Det kan kopplas till Næss (1987) teori om livskvalitet där Næss beskriver 

begreppen aktivitet och självkänsla. Vid ett gott aktivt liv och en hög självkänsla känner 

människan en livslust, kontroll över sin vardag och sina handlingar. Människan känner en 

ökad energi och kraft att utföra sina intressen och har en känsla av att vara tillfreds. 

Resultatet styrks av tidigare forskning där Kraft, m.fl. (2014) visade att när en patient inte 

kunde äta mat var det fortfarande viktigt för kroppen att få i sig tillräckligt med näring. Om 

patienten inte fick en fullständig näring kunde de bli svårt sjuka och i värsta fall dö.   

Tidigare forskning visade att sjuksköterskor stod inför känslor som ångest och stress när de 

inte kunde ge den typ av vård de ville ge på grund av tidsbrist, brist på resurser och en 

otillräcklig organisation. Vilket i sin tur fick sjuksköterskor att ifrågasätta om parenteral 

nutrition i hemmet bidrog till en förbättrad livskvalitet för patienter (Holmdahl, Sävenstedt 

och Imoni, (2014). I resultatet framkom likheter till tidigare forskning. Likheten var att 

patienter beskrev en otillräcklig organisation där de kände att de inte alltid fick rätt vård. 

Sjuksköterskor kunde kommunicera på ett obegripligt sätt och inte jobba aseptiskt vilket fick 

patienter att tvivla på vården. Skillnaden mellan tidigare forskning och resultatet var att alla 

patienter inte upplevde att organisationen var otillräcklig. Patienter beskrev att 

sjuksköterskan nämnde för patienten att parenteral nutrition i hemmet till en början kunde 

kännas som en börda men att det med tiden skulle kännas bättre vilket patienter beskrev som 

en sann kunskap som förbättrade patientens livskvalitet. Sjuksköterskans stress över en 

otillräcklig organisation upplevdes inte av alla patienter. Resultatet kan kopplas till Næss 

(1987) teori om livskvalitet där en människa utan god gemenskap kan känna en försämrad 

livskvalitet. En god gemenskap innebär en ömsesidig relation till minst en annan människa 

(Næss, 1987). När patienten har en dålig relation till sjuksköterskan eller vården, som blir en 

viktig del av patientens liv, kan den här gemenskapen påverkas och patienten kan få en 

försämrad livskvalitet.  
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Resultatet visar att patienter beskrev hur viktigt det var att ha en god kunskap om parenteral 

nutritionen som ges till patienter i hemmet. Vid parenteral nutrition i hemmet tillförs 

patientens kropp nutrition som ges intravenöst vilket gjorde att infektionsrisken blev stor 

bland dessa patienter. Då blev det extra viktigt att jobba aseptiskt så att patienterna inte får 

en infektion direkt i blodbanan. Det kunde medföra livshotande komplikationer för patienter. 

I resultatet förekom det ytterligare att patienter beskrev att en del sjuksköterskor inte 

jobbade aseptiskt. Det kunde påverka patienters livskvalitet negativt då patientens tillstånd 

kunde försämras på grund av en infektion, därmed försämra patientens självkänsla då 

patienten behövde mer hjälp på grund av en nytillkommen infektion. Vilket stärks med hjälp 

av livskvalitetsteorin där Næss (1987) nämnde att människans självkänsla var när en 

människa hade kontroll och kände en känsla av att vara tillfreds (Næss, 1987). Det går att 

koppla till tidigare forskning där Endevelt m.fl. (2009) visade att personer med högre 

utbildning hade en större förståelse för patienters nutrition och livskvalitet medan personer 

med lägre kunskap och utbildning inte hade samma förståelse.   

Tidigare forskning visade att en dålig relation mellan patienten och anhöriga kunde drabba 

patienters livskvalitet och upplevas som svår att hantera för sjuksköterskor. Anhöriga hade 

ett viktigt ansvar i samband med patienternas nutritionstillförsel där de hjälpte patienten 

med deras nutrition infusion. Patientens hemmiljö behövde omvandlas till en arbetsmiljö för 

sjuksköterskor för att säkerställa en tillfredställande arbetsmiljö (Holmdahl, Sävenstedt och 

Imoni, 2014). I resultatet framkom likheter till tidigare forskning. Resultatet visade att den 

vanligaste orsaken till en försämrad livskvalitet var begränsningen i det sociala livet. 

Begränsningen uppkom i samband med patienters infusionspump som gav patienten 

nutrition. När patienten fick nutritionen under dagen kunde patienten inte alltid gå ut med 

den för att patienten beskrev det som svårt att vistas med en nutritionspump ute. Då valde en 

del patienter att ta nutritionen under natten vilket kunde bli jobbigt för anhöriga för att de 

behövde vara vaken för att se om nutritionen var på. Det kunde få patienter att känna sig som 

en börda medan anhöriga inte alltid kände samma sak. I resultatet framkom det att när 

patientens hem omvandlades till en sjukhus liknande miljö kunde patienter känna en 

förändrad miljö där de behövde anpassa sig till en ny förändrad livsstil. Patienten behövde 

anpassa sig till den nya teknologin som behandlingen med parenteral nutrition i hemmet 

medförde. Skillnaden mellan tidigare forskning och resultatet var att resultatet inte endast 

visade en negativ bild av patienters livskvalitet. Resultatet visade att en förändrad livsstil inte 

alltid måste vara något negativt. Patienter beskrev livet med parenteral nutrition i hemmet 

som en vana där patienten försöker leva ett så normalt liv som möjligt. Det var en 

rutinmässig verksamhet. Vilket går att koppla till Næss (1987) teori som nämner att 

människans kan känna en grundstämning av glädje. Där människan känner en trygghet och 

harmoni i livet när människan är öppen och inte avskild från yttre världen.  
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I resultatet framkom det att patienter kunde känna en försämring av livskvaliteten vid 

parenteral nutrition i hemmet. Försämringen kunde kopplas till Næss (1987) teori om 

livskvalitet. Där hon beskriver att människans aktivitet kan påverka människans livskvalitet. 

När människans behandling blir en del av människans aktiva liv kan livskvaliteten försämras 

om människan ser aktiviteten som en begränsning. Det kunde också kopplas till en 

försämrad självkänsla för patienten som känner ett negativt humör och negativa känslor som 

värdelöshet, oförmåga, ensamhet, ilska. Det framkom även i resultatet att patienter kunde 

känna en brist på frihet för att de var bundna till en nutritionspump som patienten behövde 

få i sig dagligen och att kroppen inte fungerade som den skulle. Enligt Næss (1987) kan en 

försämrad självkänsla leda till att människan upplever en försämrad livskvalitet där tillvaron 

som svår.  

I resultatet framkom det att patienter beskrev att deras relation till sjuksköterskan inte alltid 

var bra. Det kunde bero på att en del sjuksköterskor var osäkra på hur vården skulle ges 

vilket gjorde patienten otrygg. Patienter beskrev även att sjuksköterskor kunde kommunicera 

på ett obegripligt sätt som gjorde att patienter inte kände att övergången från sjukhus till 

hemmet var säker. Det här kan leda till en försämrad livskvalitet för patienten när den inte 

känner en gemenskap till sin sjuksköterska. Aktiviteten sjuksköterskan utför blir inte 

trovärdig och det blir ett vårdlidande för patienter. Enligt Næss (1987) kan inte en människa 

uppnå hög livskvalitet om hon inte har en bra gemenskap runt sig.  

I resultatet framkom det att patienter beskrev att livskvaliteten vid parenteral nutrition i 

hemmet kunde påverkas av patientens miljö och omgivning. Patienten tvingades anpassa sig 

till en ny miljö. Ytterligare framkom det i resultatet att patienter kunde känna psykosociala 

problem. Det kunde bero på att patienten kunde känna en social isolering där det kunde vara 

svårt att delta i sociala aktiviteter på grund av minskat fysisk ork till att utföra aktiviteten. 

Patienter beskrev att de kunde känna det sociala livet begränsades för att de inte kan äta ute 

med sina bekanta. Enligt resultatet beskrev patienter att de kan känna psykosociala problem 

för att deras relation till deras partner och deras sexliv försämras. Det här leder till att 

patienten inte kunde uppnå en hög livskvalitet enligt Næss (1987) teori för att patienten inte 

har en bra gemenskap. Den sociala isoleringen och dåliga relationen till sin partner leder till 

att patientens nära gemenskap brister och patienten får en låg livskvalitet. Förändringar i 

människors liv kan göra att människans självbild raseras och individen börjar ifrågasätta 

livet.  

7.1.1 Praktisk tillämpning 

Resultatet kan användas vid praktisk tillämpning genom att öka patienters och 

sjuksköterskors kunskap kring patientens livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. Det 
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kan användas vid patientutbildning där patienter får lära sig hur andra patienter ser på sin 

livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. Det kan vara lärorikt att läsa om andra 

patienter som befinner sig i samma tillstånd. Patienter kan få en förbättrad uppfattning om 

att de inte är ensamma och kan känna en samhörighet till andra patienter. Patienter som 

ännu inte fått parenteral nutrition i hemmet men ska få det i framtiden kan dra nytta av den 

här kunskapen genom att få en insikt i hur andra patienter beskriver sin livskvalitet därmed 

få en bättre förståelse kring vad som kan förväntas. Även anhöriga till patienter som vårdas 

med parenteral nutrition i hemmet kan få en förbättrad kunskap. Det här resultatet kan 

ytterligare gynna hemsjukvården och företag som möter patienter som vårdas med 

parenteral nutrition i hemmet. 

7.2 Metoddiskussion 

Vid valet av metod ansåg examensarbetets författare att en allmän litteraturöversikt kunde 

användas för att besvara examensarbetets syfte. Valet av Friberg (2012) analysmetod gjorde 

att examensarbetets författare kunde få en allmän bild över hur patienters livskvalitet vid 

parenteral nutrition i hemmet ser ut. Valet beror på att syftet var begränsat till att få en 

överblick och inkluderade endast tio artiklar i forskningen. Skulle forskningen vara en 

fördjupning av ämnet skulle andra metoder som intervjuer eller enkäter inkluderats i arbetet. 

Friberg (2012) beskriver att metoden allmän litteraturöversikt ger en överblick över det 

aktuella forskningsläget och passar in på att analysera både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar.  

Metoden som användes har ökat studiens kvalitet genom att på ett strukturerat sätt hitta 

relevant material som svarar på syftet. Dataanalysens tre olika delar har gjort arbetet mer 

strukturerat och lätt att följa. För att få ett bredare resultat har både kvalitativa artiklar och 

kvantitativa artiklar inkluderats i examensarbetet. Inkluderingen har gett möjligheten att se 

hur resultatet i en kvalitativ studie respektive kvantitativ studie ser ut. Det har till en början 

varit svårt att hitta artiklar. Det fanns flera artiklar som handlade om parenteral nutrition i 

hemmet men som hade andra perspektiv än examensarbetets syfte. Det har gjort att valet av 

artiklar har blivit svårare. För att hitta relevant material som svarar på syftet har urvalet 

förstorats. Till en början var urvalet begränsat till fem år. Då hittades inte tillräckligt mycket 

material som svarade på examensarbetets syfte. Då förstorades urvalet till tio år. Det gav fler 

träffar och fler artiklar hittades som beskrev patienters livskvalitet med parenteral nutrition i 

hemmet ur ett patientperspektiv. Även den här sökningen var inte tillräcklig. Det fanns 

många artiklar som förklarade behandlingen med parenteral nutrition i hemmet men få 

artiklar hittades som svarade på hur patienter beskrev sin livskvalitet vid parenteral nutrition 
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i hemmet. Därmed utökades urvalet till 20 år. Det här berodde främst på att öka möjligheten 

till att hitta fler artiklar som svarade på examensarbetets syfte. Den här sökningen gjorde det 

lättare att hitta artiklar som svarade på syftet. Samtidigt försökte examensarbetets författare 

att inte inkludera för många äldre artiklar för att öka arbetets kvalitet. Endast fyra artiklar 

inkluderades i arbetet som var över tio år gammal (Huisman-de Waal m.fl., 2006; Orrevall, 

Tishelman & Permert, 2005; Persoon m.fl., 2005; Jeppesen, Langholz & Mortensen, 1999). 

På grund av svårigheten att hitta artiklar som specifikt svarade på hur patienter beskrev 

livskvaliteten vid parenteral nutrition i hemmet blev det relevant att ha ett stort urval. Det 

stora urvalet kan både vara en styrka och en svaghet till examensarbetet. Styrkan är att 

relevant material som svarar på syftet hittades. Svagheten är att äldre artiklar inkluderades 

som inte är lika aktuella idag.   

Varje artikels titel som har inkluderats i resultatet har inte livskvalitet med i titeln men har 

ändå tagits med i arbetet. Det beror på att i artikelns innehåll har livskvaliteten beskrivits ur 

patientens perspektiv. Livskvalitet som i artiklarna förkortas QoL (Quality of life) är ett 

begrepp som hittades i alla artiklars abstrakt och innehåll (Winkler m.fl, 2010; Huisman-de 

Waal m.fl., 2011; Culine m.fl., 2014; Dreesen m.fl., 2014; Tsang & Carey, 2015; Gómez-

Candela m.fl., 2014; Huisman-de Waal m.fl., 2006; Jeppesen, Langholz & Mortensen, 1999; 

Orrevall, Tishelman & Permert, 2005; Persoon m.fl., 2005). Även i de artiklar som uteslutits 

under examensarbetets process på grund av ett annat perspektiv än patientperspektiv hade 

begreppet QoL med i sina artiklar. Det är ett begrepp som oftast förekommer i samband med 

patienter som får parenteral nutrition i hemmet.  

Val av perspektiv har varit vuxna patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. 

Till en början ville författaren till examensarbetet inkludera alla patienter som vårdas med 

parenteral nutrition i hemmet, inklusive barn, i arbetet. Artiklar hade hittats och inkluderats 

som svarar på hur barnens livskvalitet påverkas av parenteral nutrition i hemmet. Efter att ha 

analyserat materialet kom examensarbetets författare fram till att barn är en avancerad 

patientgrupp som kräver specialist sjuksköterskans kunskap. Därmed exkluderades barn som 

patientgrupp. Samtidigt vill examensarbetets författare stärka att barn är en patientgrupp 

som det går att vidare forska på.  

Valet av vårdteoretiskt perspektiv har varit Næss (1987) teori om livskvalitet. Valet beror på 

att begreppet livskvalitet är ett centralt begrepp i examensarbetet. Genom att beskriva ordet 

livskvalitet ur ett teoretiskt perspektiv kan läsaren lättare förstå vad en hög respektive låg 

livskvalitet innebär. Därmed blir det lättare att följa examensarbetet. Det vårdteoretiska 

perspektivet ger läsaren en möjlighet att förstå patientens orsak till hög eller låg livskvalitet 

bättre. 
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En kvantitativ studie kan diskuteras utifrån begrepp som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet svarar på om det som ska mätas i studien mäts.  Reliabilitet 

svarar på om mätningen i studien är tillförlitlig. Generaliserbarhet svarar på om studien som 

görs i den kvantitativa artikeln har en förmåga att appliceras i en annan miljö än den som 

undersöks (Friberg, 2012). I examensarbetets kvantitativa artiklar har relevanta 

mätinstrument som frågeformulär, enkäter och intervjuer använts för att ta reda på hur 

patienters livskvalitet ser ut med parenteral nutrition i hemmet. Frågorna har riktat sig 

direkt till patienter som har fått möjligheten att svara på frågorna själva. Det ökar 

examensarbetets validitet då samtliga artiklar svarar på syftet. Syftet har besvarats och det 

som skulle mätas har mätts. Arbetets reliabilitet kan hittas i metodbeskrivningen där 

sökningen säger om mätningen i studien är tillförlitlig. En tydlig bild av hur sökningen har 

gjorts och hur artiklarna har valts visar en reliabilitet i arbetet. Ett fynd av liknande resultat i 

flertalet kvantitativa artiklar leder till att arbetet visar mer reliabilitet. En styrka i de valda 

artiklarna var att de hade en hög generaliserbarhet för att studierna var tillämpade i fem 

olika delar av världen, därmed kunde de appliceras i olika miljöer. Artiklar som svarade på 

syftet hittades med patienter från olika delar av världen. De kvantitativa artiklarnas studier 

hade applicerats i olika länder som Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna och 

Spanien vilket leder till en hög generaliserbarhet.       

Enligt Polit och Beck (2008) kan en kvalitativ studie diskuteras utifrån begrepp som giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet handlar om hur resultatets sanningshalt är. 

Resultatet är giltigt om det som avsetts beskrivas beskrivs. En redogörelse av analysen 

stärker om resultatet är tillförlitligt eller inte. Det stärks genom en reflektion kring 

ställningstagande under analysens process. Överförbarhet handlar om i vilken grad studiens 

resultat kan överföras till andra sammanhang.  

Examensarbetets giltighet visar ett resultat med en sanningshalt eftersom samtliga 

kvalitativa artiklar beskriver patienters livskvalitet med parenteral nutrition i hemmet ur ett 

patientperspektiv. Examensarbetets resultat har beskrivit det som avses beskrivas och 

patienten har fått svara på syftet. Svaret har framkommit i artiklarna med hjälp av metoder 

som patientintervjuer och frågeformulär. Med hjälp av ett tydligt urval och analys blir 

examensarbetet trovärdigare. En tydlig strukturerad analys är presenterad enligt Friberg 

(2012) och går att följa. Därmed kan läsaren följa analysen och göra om studien. Studierna i 

examensarbetet kan överföras till olika sammanhang, detta ökar examenarbetets 

överförbarhet. Kvalitativa artiklar har hittats som utförs i olika länder som Australien, 

Nederländerna, Sverige och USA. Vilket ökar möjligheten att överföra samma studie till fler 

länder.  
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Svagheten i metoden är att det till en början har varit svårt att veta vilket material som ska 

inkluderas och vilket material som ska exkluderas. Svårigheten har berott på begränsningen 

av patientgrupp och perspektiv. I början av forskningen var perspektivet både ett 

sjuksköterskeperspektiv och patientperspektiv. Perspektivets fokus var att ta reda på allas 

synpunkter kring vårdandet med parenteral nutrition i hemmet. Därefter begränsades 

examensarbetet till endast ett patientperspektiv. Den här begränsningen gjordes för att inte 

få ett för stort perspektiv. Efter begränsningen har det visat sig vara svårt att hitta relevant 

material som svarar på examensarbetets syfte. Området som examensarbetets författare vill 

forska kring är ett ämne som det inte finns mycket artiklar om. Det var en okunskap 

examensarbetets författare hade innan artiklarna letades fram. Detta gjorde att urvalet har 

behövt förstoras till minst 20 år gamla. Det är en svaghet som examensarbetets författare är 

väl medveten om och som läsaren kan ha i åtanke vid läsning av de äldre artiklarnas 

användning i examensarbetet. Flera äldre artiklar medför en större svaghet, därför har inte 

fler än fyra äldre artiklar inkluderats i examensarbetet. På grund av det stora urvalet har 

många träffar uppkommit vid sökningen. Det har gjort att det tagit lång tid att leta fram de 

relevanta artiklarna. En del intressanta artiklar har handlat om parenteral nutrition i 

hemmet men har inte svarat på syftet, därmed har de artiklarna exkluderats.  

Styrkan i metoden som används är sammanfattningen av materialet, det har varit 

strukturerat. När examensarbetets författare bestämt sig för att inkludera artiklar har dessa 

artiklar lästs igenom och sammanfattas i ett eget dokument. Datainsamlingen blev mer 

strukturerat och det gick att leta fram relevant material under kort tid. Eftersom metoden 

hade en bra struktur var det möjligt att gå tillbaka till materialet flera gånger för att 

undersöka och analysera. Dessutom gav metoden en möjlighet att få en överblick av 

studiematerial och inte analysera för djupt. Examenarbetets författare är nöjd med metoden 

som har använts för att den inte har varit svår att använda och syftet har besvarats.  

Syftet som var att beskriva patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet har 

besvarats. Det här är ett arbete som det går att fortsätta forska inom för att få fram mer 

information om patienters livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet.  

7.3 Etikdiskussion 

Examensarbetets artiklar har lästs igenom flera gånger för att undvika sin egen tolkning av 

resultat. Väl medveten om risker att blanda sin egen förförståelse med artiklarnas innehåll 

har artiklarna lästs igenom utan att involvera examensarbetets författares förförståelse. 

Endast vetenskapliga artiklar har använts och ingen forskning eller litteratur som är 

tvivelsam finns med. Samtliga resultat har redovisats och inget material har förvrängts. De 
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artiklar som har känts tvivelsam har inte tagits med i arbetet. Arbetet har inte heller någon 

avsikt att kränka någons upplevelse eller åsikt. Artiklarnas språk har varit engelska därmed 

har artiklarna tolkats av egen förståelse och översatts utifrån språklig förmåga. Utöver detta 

har inga etiska problem uppstått (Codex, 2017).   

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns många intressanta möjligheter till att forska inom området som examensarbetet 

beskriver. Dels kan forskningens perspektiv utvidgas så att andra än vuxna finns med i 

framtidens forskning. Ett intressant perspektiv skulle vara att ta reda på barnens livskvalitet 

vid parenteral nutrition i hemmet. Ett barnperspektiv kan hjälpa både barn och anhöriga 

som befinner sig runt barnet och är med i omvårdnaden. Under sökningen av artiklar 

hittades inte många artiklar med barnperspektiv därmed skulle det vara intressant att se 

barn och anhörigas syn på livskvaliteten vid parenteral nutrition i hemmet. Vidare går det att 

forska om anhörigas upplevelse av att leva med en bekant som får parenteral nutrition i 

hemmet. Tidigare forskning kunde visa att patienter kände att de var en börda till sin 

partner. Det skulle vara intressant att se om anhöriga kände samma sak därmed kan 

patienten få reda på anhörigas perspektiv. Vidare forskning går att göras ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Då syftet tidigare var brett hittades en artikel som hade 

sjuksköterskeperspektiv, fler liknande artiklar kan visa om vården med parenteral nutrition i 

hemmet är på samma sätt idag som den tidigare forskningen. Genom att forska på det som 

redan finns kan syftets relevans förstärkas. 

8 SLUTSATS 

I examensarbetet har det framkommit att patienter beskriver livskvaliteten vid parenteral 

nutrition i hemmet olika beroende på patientens hälsa, relationer och miljö. Patienter 

beskriver sin livskvalitet som en försämring eller förbättring. Patienters relationer till 

anhöriga och sjuksköterskan påverkar livskvaliteten vid parenteral nutrition i hemmet där 

patienters sociala liv och sjuksköterskans kunskap och kommunikation påverkar. Patienter 

beskriver att livskvaliteten vid parenteral nutrition i hemmet påverkas av patienters miljö där 

livsstilen förändras och psykosociala problem uppstår. Genom att belysa patienters 

livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet kan både patienter och sjuksköterskor dra nytta 
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av kunskapen. Patienter kan få en ökad förståelse över att de inte är ensamma och vårdaren 

kan med kunskapen förstå patienten bättre och förbättra mötet med den här patientgruppen.  
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förbättras genom 
nutritionstillförsel som 
sjukhuset gett.   

 

Medel 9 

5. Titel: ‘High-
tech’ home care: 
overview of 
professional care 
in patients on 

Få en ökad 
förståelse 
om hur 
behandlinge
n som ges 

Kvalitativ studie. 
Patienter som 
behandlades med 
parenteral 
nutrition i 

Patienter var nöjda med 
vården. Men både 
patienter och vårdare 
tycker att för lite 
uppmärksamhet 

Medel 10  
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home parenteral 
nutrition and 
implications for 
nursing care.  

Författare: 
Huisman-de 
Waal, G., 
Achterberg, T., 
Jansen, J., 
Wanten, G., 
Schoonhoven, L. 

Tidsskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 

Årtal: 2011 

till patienter 
som får 
parenteral 
nutrition i 
hemmet går 
till och 
upplevs av 
patient samt 
vårdare.  

hemmet fick fylla i 
frågeformulär. 
Sjuksköterskors 
journaler 
granskades. 
Vårdteam 
intervjuades.  

180 patienter 
inkluderas i 
studien, 105 
patienter 
avslutade studien.  

Studie utförd i 
Nederländerna.  

ägnades åt psykosociala 
problem. Patientens 
fysiska och medicinska 
problem 
uppmärksammades mer 
än psykosociala 
problem vilket 
påverkade patienters 
livskvalitet negativt.  

6. Titel: An 
exploration of 
quality of life and 
the experience of 
living with home 
parenteral 
nutrition  

Författare: 
Winkler, MF., 
Hagan, E., Wetle, 
T., Smith, C., 
Maillet, JO., 
Touger-Decker, 
R. 

Tidsskrift: 
Journal of 
parenteral and 
enteral nutrition 

Årtal: 2010 

Få en 
djupare 
förståelse 
för vuxnas 
erfarenhet 
av 
parenteral 
nutrition i 
hemmet och 
hur de 
definierar 
sin 
livskvalitet.  

Kvalitativ studie. 
Vuxna med 
tarmsvikt 
inkluderades 
beroende på hur 
länge de vårdads 
med parenteral 
nutrition i 
hemmet.  

24 patienter 
inkluderades i 
studien.  

Studie utförd i 
USA.  

Patienten såg parenteral 
nutrition i hemmet som 
en livlina och 
näringsskyddsnät. 
Livskvaliteten 
definierades som god 
och patienterna var 
nöjda med livet. 
Livsstilen påverkades av 
sjukdomen och samtliga 
hade en önskan att 
uppnå normalitet i livet.  

Hög 12 

7. Titel: Problems 
experienced by 
patients receiving 
parenteral 
nutrition at 
home: results of 
an open 
interview study 

Författare: 
Huisman-de 
Waal, G., Naber, 
T., Schoonhoven, 
L., Persoon, A., 
Sauerwein, H., 
van Achterberg, 

Göra en 
inventering 
av de 
problem 
som 
påverkade 
patientens 
livskvalitet 
vid 
parenteral 
nutrition i 
hemmet.  

Kvalitativ studie. 
Öppen intervju 
med frågor 
ställdes till 
patienter som 
vårdades med 
parenteral 
nutrition i 
hemmet. Data 
analyserades med 
hjälp av en 
innehållsanalys.  

Patienter beskriver 
livskvaliteten som 
förlust, längtan och 
sorg. En mindre andel 
patienter uttryckte att 
de anpassat sig till livet. 
Sju centrala problem 
som påverkade 
livskvaliteten 
identifierades: Negativa 
känslor, fysiska 
problem, sociala, 
begränsningar, 
beroende av andra, 
oförmåga, 

Hög 11 
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T. 

Tidsskrift: 
Journal of 
Parenteral and 
Enteral Nutrition 

Årtal: 2006 

48 patienter 
inkluderades i 
studien.  

Studie utförd i 
Nederländerna.  

komplikationer och 
problem med 
patientvård. Ytterligare 
nämndes 
sömnstörningar och en 
förändrad hemmiljö 
som ett problem.  

8. Titel: Home 
parenteral 
nutrition: a 
qualitative 
interview study 
of the 
experiences of 
advanced cancer 
patients and their 
families 

Författare: 
Orrevall, Y., 
Tishelman, C., 
Permert, J. 

Tidsskrift: 
Clinical Nutrition 

Årtal: 2005 

Undersöka 
cancerpatie
nters 
livskvalitet 
vid 
behandlinge
n med 
parenteral 
nutrition i 
hemmet. 

Kvalitativ studie. 
Halvstrukturerade 
intervjuer 
genomfördes där 
kvalitativ data 
analyserades.  

13 cancerpatienter 
och 11 familje-
medlemmar 
inkluderades i 
studien.   

Studie utförd i 
Sverige.  

Cancerpatienter och 
deras 
familjemedlemmar 
beskrev fysiska, sociala 
och psykosocial fördelar 
med parenteral 
nutritions behandling i 
hemmet. Det hade en 
positiv effekt på 
patientens livskvalitet, 
kroppsvikt, energinivå, 
styrka och aktivitet. Den 
negativa effekten var 
begränsningar i 
familjelivet. Generellt 
vägde de positiva 
effekterna mer än de 
negativa.  

Hög 11 

9. Titel: Impact 
of long-term 
HPN on daily life 
in adults. 

Förafattare: 
Persoon, A., 
Huisman-de 
Waal, G., Naber, 
TA., 
Schoonhoven, L., 
Tas, T., 
Sauerwein, H., 
van Achterberg, 
T. 

Tidsskrift: 
Clinicalt 
Nutrition 

Årtal: 2005 

Identifiera 
problem 
som 
upplevdes 
av vuxna 
patienter 
som 
behandlas 
med 
parenteral 
nutrition i 
hemmet 
långsiktigt 
och hur 
livskvalitete
n påverkas.  

Kvantitativ studie. 
Undersökningen 
utfördes med 
hjälp av skriftliga 
frågeformulär och 
intervjuer.  

48 patienter 
inkluderades i 
studien.  

Studie utförd i 
Nederländerna.  

Patientens livskvalitet 
korrelerad till trötthet, 
sömnstörning, ångest, 
depression och social 
försämring. 
Psykosociala problem 
var ett klagomål i det 
dagliga livet på grund av 
ett beroende till 
nutritionen som 
medförde förändringar i 
humör och känslor.  

Hög 11 

10. Titel: Quality 
of life in patients 
receiving home 
parenteral 
nutrition 

Identifiera 
livskvalitete
n hos 
patienter 
som får 
parenteral 

Kvantitativ studie. 
Patienter fick fylla 
i livskvalitets 
frågeformulär.  

Patienter som 
behandlades med 
parenteral nutrition i 
hemmet livskvalitet 
påverkades på olika 
sätt. En del patienter 

Hög 11 
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Författare: 
Jeppesen, P., 
Langholz, E., 
Mortensen, P.  

Tidsskrift: BMJ 
journals 

Årtal: 1999 

nutrition i 
hemmet. 

49 patienter som 
fick parenteral 
nutrition i 
hemmet 
inkluderade i 
studien och 
jämfördes med 36 
patienter som inte 
fick parenteral 
nutrition i 
hemmet.  

Studie utförd i 
Danmark.  

valde att inte åka 
kollektivtrafik. Andra 
undviker sociala 
interaktioner, och 
kunde uppleva 
psykosociala problem.  
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BILAGA 3- GRANSKNINGSMALL ENLIGT FRIBERG (2012) 

Examensarbetets kvalitetsgranskning har granskats enligt Fribergs (2012)  granskningsmall. 

Enligt Friberg (2012) är de olika kriterierna graderade 1 – 5, 6 – 10 samt 11 - 14 poäng. Om 

kravet till en fråga i en artikel uppfylldes får artikeln 1 poäng, uppfylldes inte kravet fick inte 

artikeln poäng på den frågan. Får en artikel 1 – 5 poäng räknas den som låg kvalitet, 6 – 10 

medelkvalitet och 11 – 14 poäng räknas som en artikel med hög kvalitet.  

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

• Finns de teoretiska utgångspunkterna formulerade? Hur är dessa i så fall formulerade?  

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

beskriven?  

• Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

• Hur argumenterar författarna?  

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

• Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  

• Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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