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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vården ska anpassas till den unika individen varpå det är viktigt att hänsyn tas 

till patientens autonomi och delaktighet. I tidigare forskning framkommer det att behovet av 

information och stöd är stort hos anhöriga som vårdar en familjemedlem som lever med 

enteral nutrition varpå sjuksköterskan har en betydelsefull roll. Sjuksköterskor anser dock att 

ökad kunskap behövs inom detta område. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med enteral nutrition. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes enligt 

Evans. Resultat: Patienters upplevelser av enteral nutrition resulterade i två teman. Det 

första temat som framkom var; möjlighet till försoning. Sub-teman som bildades utifrån 

temat var; att acceptera sin situatino samt en känsla av ökad trygghet. Det andra temat var; 

begränsningar i det dagliga livet, med sub-teman; att uppleva fysiska begränsningar samt 

emotionell påverkan. Slutsats: Upplevelser av att leva med enteral nutrition ser olika ut 

mellan patienter. För att tillfredsställa den unika människans behov och begär måste vården 

individanpassas. På så sätt fyller sjuksköterskan en viktig funktion och är därmed i behov av 

relevant kunskap och kompetens. 

Nyckelord: Acceptans, begränsning, emotionell påverkan, trygghet 

 



 

ABSTRACT  

Background: Care should be adapted to the unique individual, and it is important to 

consider the patient's autonomy and participation. In previous research it appears that the 

need for information and support is high in relatives who care for a family member living 

with enteral nutrition, after which the nurse has an important role. Nurses believe, however, 

that increased knowledge is needed in this area. Aim: To describe patients' experiences of 

living with enteral nutrition. Method: Qualitative literature study with descriptive synthesis 

according to Evans. Results: Patients' experiences of enteral nutrition resulted in two 

themes. The first theme that emerged was; possibility of reconciliation. Sub themes formed 

from the theme were; to accept the situation and a feeling of increased security. The second 

theme was; limitations in daily life, with sub themes; to experience physical limitations as 

well as emotional impact. Conclusion: Experiences of living with enteral nutrition differ 

between patients. In order to satisfy the needs and desires of the unique human being, care 

must be personalized. In this way, the nurse completes an important function and is 

therefore in need of relevant knowledge and competence. 

Keywods: Acceptans, emotional impact, limitation, saftey 
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1 INLEDNING 

Vårt val av ämne inspirerades av ett förslag från Mälarsjukhuset i Eskilstuna ”att vara helt 

beroende av dropp eller sondvälling”. Under vår verksamhetsförlagda utbildning kom vi i 

kontakt med patienter som var beroende av enteral nutrition. De patienter vi träffade hade 

varit tvungna att förlita sig på enteral nutrition till följd av sväljningsproblem efter stroke. 

Flera av dessa patienter uttryckte en stor frustration över att inte längre ha förmågan att inta 

föda på normal väg. Under långa perioder av dygnet var de uppkopplade till 

sondmatspumpen och många patienter upplevde därmed att de var starkt begränsade. 

Sondmat bör ges i långsam takt för att undvika biverkningar som illamående och kräkningar. 

Stor mängd sondmat behöver intas per dygn vilket bidrog till att stor del av tiden 

tillbringades i patientrummet.  Patienterna och deras anhöriga hade många frågor om hur 

vardagen skulle fungera när patienten blev utskriven från sjukhuset och behovet av 

information och stöd var stort. Under vår verksamhetsförlagda utbildning framkom det att 

andelen patienter som är beroende av enteral nutrition växer stadigt. Samtidigt upplevde en 

del sjuksköterskor bristfällig kunskap om enteral nutrition och en osäkerhet relaterat till det 

praktiska handhavandet av sonden och sondmaten. I vår kommande profession som 

sjuksköterskor finns därmed en ökad möjlighet att vi kommer att träffa på samt vara 

ansvariga för gällande planering och utförande av vård av denna patientgrupp. Att arbeta 

utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv vid omvårdnaden där hänsyn tas till patientens 

individuella behov är av stor vikt. Därför finns ett intresse för att synliggöra dessa patienters 

upplevelser av att leva med enteral nutrition. Genom att lyfta fram patienternas specifika 

upplevelser är förhoppningen att främja patienternas integritet, autonomi och delaktighet i 

sin egen vård. Vi har också en önskan om att denna kunskap ska ge ökad förståelse för vilka 

behov och begär som kan uppkomma i omvårdnaden av patienter som lever med enteral 

nutrition.   

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras centrala begrepp, en beskrivning av enteral nutrition och 

patientlagen. Vidare presenteras tidigare forskning utifrån anhörigas perspektiv samt 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med enteral nutrition. Avslutningsvis 

vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv samt problemformulering. 
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2.1 Definition av centrala begrepp 

Här nedan definieras centrala begrepp som förekommer i examensarbetet. 

2.1.1 Enteral nutrition 

Enteral nutrition innebär näringstillförsel via sond direkt till mag- och tarmkanalen (Järhult 

& Offenbartl, 2013).  

2.1.2 Patient 

Socialstyrelsen (2018a) beskriver begreppet patient, då en individ är i kontakt med hälso- och 

sjukvården för att erhålla vård. I tidigare vetenskaplig forskning i examensarbetet där 

anhörigperspektiv beskrivs, kommer begreppet patient benämnas som familjemedlem. 

2.1.3 Anhörig 

Socialstyrelsen (2018b) beskriver anhörig som en individ som ingår i familjen eller är en nära 

släkting. 

2.2 Beskrivning av enteral nutrition 

För en del människor kan sjukdom eller andra orsaker bidra till nedsatt förmåga att uppnå 

ett optimalt näringsintag på egen hand (Vårdhandboken, 2017). Dessa kan vara i behov av att 

näring tillförs på konstgjord väg, där ett alternativ är enteral nutrition. Enteral nutrition är 

en livsuppehållande åtgärd som gör att patienten kan fortsätta leva. Patienten behöver inte 

heller vara på sjukhus utan kan bo hemma. Innebörden blir dock en helt ny livssituation som 

patienten måste förhålla sig till (Järhult och Offenbartl, 2013). 

Användandet av enteral nutrition kan ske under begränsad tid men också för resten av livet 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Den kan helt eller delvis ersätta oralt intag av mat och dryck och 

denna typ av nutrition ges direkt till magtarmkanalen via en sond. En sond är en tunn slang 

som finns i olika mjuka material och denna bör vara så tunn som möjligt för att optimera 

toleransen hos patienten. Det finns olika typer av sonder beroende på hur länge sonden avses 

användas och naturligtvis på patienten. Nasogastrisk sond är den sond som används för 

kortare bruk på upp till sex veckor och den förs in via näsan ner till magsäcken. Perkutan 

endoskopisk gastrostomi (PEG) är när sonden bildar en förbindelse mellan bukvägg och 

magsäck och anläggs när behovet av enteral nutrition är längre än sex veckor. Jejunostomi är 

en förbindelse där sonden placeras direkt i tunntarmen och används bland annat då 

patienten har någon form av hinder i magsäcken eller gall- och bukspottsgångarna. För att 

administrera sondmaten används en sondmatningspump som säkerställer att sondmaten 

tillförs långsamt och med ett jämnt flöde, för att minska biverkningar såsom illamående, 

kräkningar och diarréer (Vårdhandboken, 2017). 
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2.3 Patientlag 

Patientlagen (SFS 2014:821) är en lag för alla patienter som vårdas inom hälso- och sjukvård.  

Lagens syfte är att se till att patienter bibehåller och stöds i sin autonomi och delaktighet i 

den vård och omsorg de tar del av. Vården vilket patienten skall ta del av skall utformas och 

anpassas efter patientens individuella behov och begär, varpå vården skall planeras och 

genomföras tillsammans med patienten. Här skall patientens integritet och autonomi beaktas 

varpå informerat samtycke måste inhämtas från patienten innan vård och behandling. I 3 § 

står att läsa att patienter skall få information om sitt hälsotillstånd, olika 

behandlingsalternativ, hur den kommande vård- och behandlingsplanen ser ut, kommande 

eftervård samt råd om metoder för att förebygga ohälsa. Den information som ges till 

patienten skall anpassas efter den unika individen, där den person som överlämnar 

informationen skall försäkra sig om att patienten förstått innebörden av informationen. I 6 § 

påtalas vidare att hälso- och sjukvården har skyldighet att se till att patientens behov av 

trygghet tillfredsställs och skall därmed erbjuda en fast vårdkontakt om patienten önskar det. 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem som lever med enteral 

nutrition samt sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med enteral nutrition. 

2.4.1 Anhörigas upplevelser av enteral nutrition 

Det är vanligt att anhöriga som vårdar en familjemedlem som är beroende av enteral 

nutrition kan uppleva att det är både svårt och mödosamt. Livssituationen förändras och de 

har oftast inte har något annat val än att ta på sig rollen som vårdare och det gör att många 

kämpar med att hitta en balans mellan rollerna som vårdare och anhörig. Det ansvar och 

krav som tillkommer med vårdarrollen kan ha en psykisk påverkan och många anhöriga kan 

uppleva sig dåligt förberedda vilket kan skapa oro (Bjuresäter, Larsson & Athlin, 2012; 

Penner, McClement, Lobchuk & Daeninck, 2012). I de fall patienten har hemtjänst samt 

regelbunden kontakt med sjukvården kan anhöriga uppleva ökad trygghet i den nya rollen 

som vårdare (Bjuresäter et al, 2012). Många anhöriga som vårdar sina föräldrar upplever att 

de får kämpa med att få vardagen att fungera relaterat till sina barn och arbete (Penner et al., 

2012). Samtidigt kan en del av dessa anhöriga uppleva att det är ett frivilligt val (Jukic, 

Gagliardi, Fagnani, Veturini & Orlandoni, 2016). Anhöriga kan ofta uppleva ett stort ansvar 

för sin familjemedlems välmående. Att uppleva ständig oro över om tillräckligt med näring 

tillförts, samtidigt hantera fysiska symptom relaterat till sjukdomen eller komplikationer 

såsom smärta eller läckage från sonden och ge emotionellt stöd kan upplevas som mycket 

energikrävande (Halliday, Baker, Thomas & Bowrey, 2017; Penner et al., 2012). Även 

hantering av sondmatspumpen är något som många anhöriga känner stort ansvar över, vilket 

kan leda till oro relaterat till rädslan att göra fel. Skriftlig information upplevs inte som någon 

hjälp vid hemkomst och önskan är att utbildning i hantering av sondmatspumpen sker redan 

på sjukhuset (Jukic et al., 2016). Det framkommer att många anhöriga är dåligt förberedda 

samt saknar kunskap om de tekniska och nutritionsrelaterade momenten vid enteral 
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nutrition. En stor del anhöriga upplever ett ökat behov av kunskap om gastrointestinala 

symtom såsom diarre, förstoppning, illamående och kräkningar (Silver, Wellman, Galindo-

Ciocon & Johnson, 2004). 

Många anhöriga kan uppleva en stor förlust av att inte kunna njuta av familjemedlemmens 

sällskap vid matlagning och måltider. Vissa anhöriga väljer att inte äta eller dricka när deras 

familjemedlem är närvarande (Brotherton, Abbot & Agget, 2006; Penner et al., 2012; 

Bjuresäter et al., 2012). Flera anhöriga upplever det extra svårt att glädjas över högtider när 

familjemedlemmen inte kan äta och dricka och därmed inte delta på samma sätt som 

tidigare. (Brotherton et al., 2006; Bjuresäter et al., 2012). Att uppleva sömnsvårigheter och 

ändrad sömnrytm relaterat till sondmatning nattetid är en vanlig upplevelse hos många 

anhöriga (Brotherton et al., 2006; Penner et al., 2012; Halliday et al., 2017). 

Negativa upplevelser av att administrera sondnäring utanför hemmet kan leda till att 

anhöriga föredrar att utföra momentet hemma. Det sociala livet kan upplevas begränsat, 

många ger upp sina intressen och undviker att gå hemifrån när deras familjemedlem är i 

behov av hjälp med nutritionen. Det sociala livet kan också påverkas av den utmattning som 

vårdarrollen medför (Penner et al., 2012) och känslan av ensamhet samt otrygghet är vanlig 

när stöd och information saknas från hälso- och sjukvården. Att familjemedlemmen får 

möjlighet att vårdas i sin hemmiljö bidrar till att anhöriga ändå kan uppleva vården i hemmet 

som positiv. Saknad av fysisk närhet är något som anhöriga också kan uppleva när deras 

partner är beroende av enteral nutrition, relaterat till sondens placering och att andedräkten 

kan upplevas illaluktande (Bjuresäter et al., 2012). 

Det framkommer att många anhöriga uppskattar hembesök från sjukvården, inte bara på 

grund av uppföljning av vården utan även för det psykologiska stödet. Flera anhöriga 

upplever att det finns vissa moment som bara kan utföras av läkare och har därför en önskan 

om att en läkare ska ingå i hembesöken. Den nära och familjära relationen med vårdpersonal 

upplevs av anhöriga som en ökad trygghet (Jukic et al., 2016).  

  

2.4.2 Sjuksköterskans erfarenheter av enteral nutrition 

Sjuksköterskor har närmast kontakt med patient och anhöriga och kan ha en viktig roll redan 

vid beslut om PEG insättning. De behöver därför tillräcklig kunskap om för- och nackdelar 

med PEG samt skötsel och funktion, för att kunna förmedla information och svara på frågor 

från patienten och dennes anhöriga. Dock kan många sjuksköterskor uppleva frustration och 

skuld på grund av tidsbrist vilket leder till att det inte finns möjlighet att svara på patientens 

och anhörigas frågor och funderingar samt ge tillräckligt med stöd. Sjuksköterskor menar att 

det kan vara viktigt att objektivitet finns vid samtal med patienter och anhöriga inför beslut 

om PEG insättning för att inte påverka deras val. Det framkommer att många sjuksköterskor 

kan uppleva att deras åsikter och kunskap inte tas tillvara när insättning av PEG diskuteras. 

På de avdelningar där teamarbete förekommer kan sjuksköterskor uppleva att de är mer 

involverade vid beslutsfattande. Sjuksköterskor överlag anser att sondmatning är något 

positivt men att det ska finnas ett värde i att få det. Att använda det som livsuppehållande 



5 

åtgärd vid livets slutskede anses inte värdigt (Todd, Van Rosendaal, Duregon & Verhoef, 

2005).  

De sjuksköterskor som uppdateras om de senaste metoder och material samt arbetar efter 

etablerade rutiner upplever adekvat kunskap för att hantera en enteral sond korrekt. 

Sjuksköterskor kan också uppleva kunskapsbrist men att osäkerhet finns angående vilken 

sorts kunskap de saknar. Samtidigt uttrycker vissa sjuksköterskor att de sällan vårdar 

patienter med enteral nutrition och att det därför inte anses tillräckligt viktigt att inhämta ny 

kunskap (Bjursäter, Larsson, Nordström & Athlin, 2008). Sjuksköterskor upplever det 

mycket positivt med speciella utbildningsdagar inom enteral nutrition. Många anser att det 

kan leda till ökad kunskap och färdighet i det praktiska arbetet (White & Whitehead, 2001). 

Sjuksköterskor som ska vårda patienter med enteral nutrition i hemmet kan uppleva ökad 

press när informationen från sjukhuset till patienten inte alltid stämmer överens med 

informationen de mottagit (Lim et al., 2018). Sjuksköterskor på sjukhuset och 

kommunsjuksköterskor kan ha olika uppfattning om vilken information som är viktig att 

rapportera mellan varandra. Sjuksköterskor på sjukhuset antar att sjuksköterskor på 

kommunen besitter mer kunskap om enteral nutrition än vad de själva upplever. Dock anser 

vissa sjuksköterskor på sjukhuset att det är deras ansvar att förmedla till sjuksköterskor på 

kommunen hur den fortsatta vården är planerad för patienten. När det finns en tydlig 

kommunikation mellan sjuksköterskor på sjukhuset och sjuksköterskor på kommunen, 

fungerar planeringen för patientens fortsatta vård bättre vilket kan leda till en lugnare miljö 

för patienter och anhöriga (Bjursäter et al., 2008).  

Individanpassad vård är något som flera sjuksköterskor strävar efter vid mötet med patienter 

med enteral nutrition. Sondmaten är patientens måltid varpå många sjuksköterskor anser 

det viktigt med patientens delaktighet för att upplevelsen skall bli så bra som möjligt. Små 

detaljer som att uppleva smak av något under tiden nutritionen pågår kan öka patientens 

välbefinnande. Vissa sjuksköterskor utgår inte från patientens behov utan ser momentet som 

en vanlig arbetsuppgift utan att reflektera över hur det påverkar patienten och dess anhöriga 

(Bjursäter et al., 2008). Sjuksköterskor kan uppleva en ökad stress när patienter och dess 

anhöriga önskar flera dagliga hembesök i samband med den enterala nutritionen. I ett redan 

pressat schema anses inte tiden räcka till. De upplever vidare att anhöriga generellt sett litar 

mer på sjukhusets expertis vilket gör det svårt att bemöta anhörigas förväntningar (Lim et al., 

2018).   

2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

I examensarbetet kommer Erikssons teori om hälsa och lidande tillämpas. Erikssons teori 

valdes med en förhoppning om att bidra till en större förståelse av det syfte som 

examensarbetet avser att besvara. Varje människas upplevelse är unik och gäller även för 

begreppen hälsa och lidande. Eriksson (2000) beskriver att hälsa som helhet inte är 

detsamma för alla människor. Upplevelsen av hälsa är unik där hälsan är i ständig rörelse 

beroende på tidigare erfarenheter och på vart människan befinner sig i livet. Även 

upplevelsen av lidandet är unikt och är därmed en individuell upplevelse. Lidandet är en del i 
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mänskligt liv och tydligast blir det när människan ställs inför en förändring och ett lidande 

skapas och där människan kämpar för att åter uppnå hälsa. 

2.5.1 Hälsa 

Hälsa är ett tillstånd där sundhet, friskhet och välbefinnande samspelar. Sundhet 

kännetecknas av att människan har en psykisk sundhet och en hälsosam sundhet. Den 

psykiska sundheten uppkommer när människan är sansad och förståndig. Att ha hälsosam 

sundhet innebär att människan kan handla utifrån en insikt om vilka konsekvenser 

handlingen kan få. Friskhet speglar den fysiska hälsan där begrepp som pigg, spänstig, käck 

och i god form återger olika kroppsliga karaktärsdrag hos människan. Sundhet och friskhet 

är således två begrepp som beskriver människans sätt att fungera. Dock betyder inte frånvaro 

av psykisk eller fysisk sjukdom per automatik att människan har hälsa. Människan kan 

uppleva hälsa trots sjukdom. Välbefinnande är en subjektiv känsla hos människan som byggs 

på tidigare erfarenheter och nuvarande situation. Att uppleva välbefinnande är en inre känsla 

som är svår att observera utifrån. Välbefinnande är en helhetskänsla där människan känner 

att hon är frisk och sund, vilket ger upplevelsen av att ha hälsa (Eriksson, 2000). 

Omständigheter som kan medverka till ohälsa kallas för hälsohinder. Dessa hinder kan 

finnas inom människan eller i hennes med- och omvärld, där medvärld syftar till relationer 

med andra människor. Hälsa är i ständig rörelse där många omständigheter interagerar. 

Hälsa är något en människa är och att ge en annan människa hälsa är därför inte möjligt. 

Däremot kan stöd ges för att hjälpa en annan människa att vara i hälsa. Vårdprocessen som 

är en vetenskaplig metod används inom vården för att stödja patienter till att nå optimal 

hälsa. Kärnan i vårdandet är relationen mellan vårdare och patient. Genom att genomföra 

olika vårdhandlingar är målet att uppnå hälsa (Eriksson, 2014).    

 

2.5.2 Lidande 

Lidande är en del i mänskligt liv, där lidandet är sammankopplat med skuld och skam men 

också med hälsa. Människans livsvärld samt det kontext hon lever i påverkar lidandets form. 

Lidande är en subjektiv upplevelse som uttrycks på olika sätt i den mening att alla människor 

är unika. Människan kan dock ha svårt att uttrycka sitt lidande verbalt på grund av att hon 

saknar ett språk för detta, vilket kan resultera i att lidandet uttrycks i form av smärta, ångest 

eller kroppsligt agerande. Att vara lidande anses kränka människans värdighet (Eriksson, 

1994). När människan upplever lidande känner hon sig inte hel till kropp, själ och ande. Det 

outhärdliga och onda lidandet påverkar människans förmåga att utvecklas och finna mening, 

där känslan av hopplöshet är framträdande (Eriksson, 2015). 

Lidande kan upplevas på olika nivåer. Den första nivån att ha ett lidande handlar om att 

människan skjuter undan sina egna begär och styrs av yttre faktorer, hon försöker på alla sätt 

fly från sitt lidande. Att vara i lidandet som är det andra nivån handlar om att människan för 

stunden försöker lindra sitt lidande genom att tillgodose sina behov. Tredje nivån att varda i 

lidandet är när människan kämpar för hälsa. Vilket är en kamp mellan det onda och det goda 
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lidandet, resulterar kampen i det goda lidandet leder det till att människan känner mening 

med lidandet och därmed till växt. Därmed är lidandet sammankopplat med hälsa. När 

människan upplever lidandet som uthärdligt kan hon samtidigt uppleva hälsa eller kämpa för 

att uppnå hälsa. Genom att finna mening med lidandet, växa som människa och därmed 

uppleva sig hel, kan människan ta del av det goda lidandet. När människan funnit mening 

med sitt lidande har försoning skett. Försoning är en process som ser olika ut för varje 

människa. Genom försoning återfår människan kontrollen över sitt liv och kan därmed se sin 

värld med nya ögon. Försoning handlar inte om att kämpa för att återgå till sitt tidigare liv 

utan om att acceptera sitt nya jag samt livet, där lidandet är en del (Eriksson, 1994). 

I vården förekommer tre olika former av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är den smärta som sjukdomen orsakar, men det kan också vara 

det själsliga och andliga lidande som orsakas av olika upplevelser såsom skuld och skam 

relaterat till sjukdom eller behandling. Vårdlidande uppstår när patientens värdighet kränks, 

när patienten blir utsatt för maktutövning eller inte får den vård som behövs. Livslidande är 

det lidandet som relateras till livet. När det liv som människan är van att leva plötsligt 

ändras. Det kan handla om livsavgörande moment såsom att veta att döden är nära till att 

inte bli sedd eller älskad. Lidandet kan lindras genom en välkomnande, vårdande och 

respekterande vårdkultur (Eriksson, 2015). 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att livssituationen för anhöriga ändras när en familjemedlem blir 

beroende av enteral nutrition. Många anhöriga kämpar med att hitta en balans mellan 

rollerna som vårdare och anhörig. Det ansvar och krav som tillkommer med vårdarrollen kan 

ha en psykisk påverkan och många anhöriga kan uppleva sig dåligt förberedda vilket kan 

skapa oro och otrygghet. Samtidigt finns en tacksamhet över att familjemedlemmen kan vara 

hemma. Lidande och hälsa är individuellt där tidigare erfarenheter och livssituation har 

betydelse i upplevelsen. Anhöriga blir starkt påverkade när livssituationen ändras och ett 

lidande kan urskiljas. I och med detta uppstår frågan: Hur upplever familjemedlemmen själv 

livet med enteral nutriton? Genom att beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral 

nutrition är förhoppningen att bidra till en djupare förståelse för dessa patienters situation, 

för att lättare individanpassa omvårdanden i hemmet. Vidare ses i tidigare forskning ett ökat 

behov av kunskap hos sjuksköterskor angående enteral nutrition. Hälsa och lidande kan 

existera samtidigt och upplevs olika. Som sjuksköterska är det därför av stor vikt att vårda 

med medvetenhet relaterat till dessa begrepp.   

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition. 
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4 METOD 

Till examensarbetet valdes litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002).  

Metoden valdes utifrån syftet som är att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

enteral nutrition. Evans menar att syftet med att göra en beskrivande litteraturstudie är för 

att få en överblick över kunskapsläget för valt fenomen genom att sammanställa tidigare 

publicerad forskning med minimal tolkning. Analysprocessen görs i fyra steg vilket 

presenteras i följande avsnitt. 

4.1 Datainsamling och urval 

Första steget enligt Evans (2002) är att bestämma vilka typer av artiklar som ska inkluderas 

genom att ta fram inklusionskriterier utifrån syftet. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara peer review, för att på så sätt fastställa den vetenskapliga kvalitén. Vidare skulle 

det finnas en kvalitativ ansats i artiklarna, inrymma ett vuxet patientperspektiv samt enteral 

nutrition. Artiklarna skulle vara publicerade under de senaste åtta åren och skrivna på 

engelska. Under arbetets gång upptäcktes att antalet kvalitativa artiklar inte var tillräckligt 

många till antalet vid så snävt val av publicerings år. Därav utökades val av år till att gälla de 

senaste 15 åren, under vissa sökord, vilket gav ett större urvals material. I artiklar med flera 

perspektiv, patient-, anhörig- samt vårdpersonal, valdes endast de artiklar där patientens 

perspektiv tydligt framkom. Exlusionskriterier blev därav perspektiv utifrån anhöriga och 

vårdpersonal. Vidare exkluderades artiklar publicerade innan 2003 samt kvantitativa 

artiklar. Därefter formulerades sökord utifrån inklusionskriterierna vilka blev: Patients 

experiences, enteral feeding, feeding tube, patients quality of life, home enteral tube feeding, 

enteral nutrition, gastric feeding tube och lifestyle. Sökordet Quality of life är en MeSH term 

som användes för att beskriva hur människan uppfattar sitt liv vid förändringar i 

livssituationen (Svensk MeSH, 2018) samt att det förekom i flertal artiklar som tidigare valts.  

För att avgränsa och precisera sökningarna användes termerna ”AND”, ”OR” och ”NOT”. 

Sedan sker enligt Evans (2002), sökningar i olika databaser för att finna relevanta artiklar 

som svarar an på syftet. Vetenskapliga artiklar söktes fram via databaserna CINAHL Plus, 

PubMed, Medline, Primo samt PsycINFO för att inhämta material med vårdvetenskapligt 

innehåll. Manuella sökningar gjordes utifrån andra artiklars referenser varpå 11 abstract 

lästes och en artikel valdes (artikel nr. 15). Urval av artiklar skedde först genom bedömning 

av artikelns titel. Om titeln var av intresse lästes artikelns abstract och fanns relevans för 

arbetes syfte lästes också hela artikeln. Var artikeln sedan intressant för arbetet valdes den ut 

för en kvalitetsgranskning. Tre av artiklarna som valdes använde sig av mixed-method där 

den kvalitativa delen var tydligt beskriven (artikel nr. 3, 6 och 11). Med grund i dessa steg 

valdes 15 artiklar ut till kvalitetsgranskning, se bilaga A. 

Valda artiklar kvalitetsgranskas för att få en uppskattning om dess kvalitet, och på så sätt 

komma fram till vilka artiklar som ska användas och analyseras (Friberg 2017). I 

examensarbetet kvalitetsgranskades artiklarna utifrån SBU:s ”mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2017, bilaga 5). Original mallen från SBU innehöll många 
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frågor med en mängd olika svarsalternativ vilket ansågs för omfattande för ett 

examensarbete på grundnivå. Mallen reviderades därför. Svarsalternativ som valdes bort från 

SBU mallen var: Oklar och Ej tillämpligt, varpå svarsalternativ Ja och Nej behölls. Frågor 

som exkluderades från SBU mallen var: är urvals kontexten tydligt beskriven? Råder 

datamättnad samt analysmättnad? Är resultatet överförbart till liknande eller annat 

sammanhang? Genereras hypotes/teori/modell? Några frågor omarbetades för att passa 

examensarbetet och underlätta för poängsättning, där frågorna: Är resultatet logiskt och 

begripligt? omarbetades till frågan: Svarar resultatet an på syftet? Vidare omarbetades 

frågorna: Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen och 

analysen? Dessa slogs ihop och resulterade till frågan: Har forskaren hanterat sin egen 

förförståelse? Kvalitetsgranskningsmallen består efter omarbetning av 13 frågor vars 

svarsalternativ är ja och nej. Ja ger 1 poäng och nej ger 0 poäng. Artiklarna som valdes 

delades upp och granskades två gånger utifrån den omarbetade mallen av båda författarna, 

för att säkerställa att korrekt svarsalternativ valts. Därefter sammanställdes summan av 

poängen och artiklarna kategoriserades efter låg, medelhög och hög kvalitet. Poäng 0 - 4 visar 

på låg kvalitet, 5 - 9 visar på medelhög och 10 - 13 visar på hög. 15 artiklar granskades varav 

tre artiklar exkluderades på grund av att kvaliteten var låg eller analysen otydlig och därmed 

resultatet opålitligt. En artikel uppleves inte vara relevant för examensarbetes syfte, vilket 

uppdagades först under kvalitetsgranskningen (artikel nr.8), se kvalitetsgranskning bilaga B. 

Artikeln exkluderades därför. Därmed inkluderades 11 artiklar till analysen. Dessa artiklar 

beskrivs utförligt i artikelmatrisen, se bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

I andra steget av analysprocessen läses insamlade artiklar flera gånger för att få en 

helhetsbild. Därefter identifieras och insamlas nyckelfynd vilket är viktiga stycken eller 

meningar från varje artikels resultat som är relevant för studiens syfte. Insamlade nyckelfynd 

sparas sedan separat (Evans, 2002). Artiklarna som valdes för analys till examensarbetet, 

delades upp mellan författarna och lästes flera gånger för en ökad förståelse för innehållet. 

Därefter identifierades nyckelfynd som markerades med två olika överstrykningspennor. 

Engelska ord som var svåra att begripa översattes med hjälp av Google translate till svenska. 

Artiklarna skiftades sedan mellan författarna där resultatet lästes igen, för att kontrollera att 

nyckelfynden var av god kvalitet samt svarade an på examensarbetets syfte. Antal nyckelfynd 

som identifierades var 170st, vilka skrevs in i Google. DOC:s dokument för att sedan skrivas 

ut. 

 I det tredje steget i analysprocessen identifieras och sorteras teman utifrån likheter i de 

insamlade nyckelfynden. Utifrån identifierade teman skapas sedan sub-teman där fenomenet 

beskrivs mer ingående. Teman och sub-teman granskas sedan igen för att försäkra 

förenligheten och upptäcka eventuella brister (Evans, 2002). Utskrivna nyckelfynd klipptes 

ut och sorterades upp i olika högar utifrån likheter, som sedan namngavs för att få perspektiv 

över innehållet. Sub-teman framkom tydligare än de övergripande teman, vilket ledde till att 

sub-teman bildades före teman. Sub-teman med nyckelfynd granskades ett flertal gånger, 

varpå många nyckelfynd fick läggas under andra sub-teman samt att nya sub-teman 
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skapades, därefter bildades teman. Varje sub-tema namngavs på var sitt A 4 ark och på dessa 

ark klistrades de nyckelfynd som hörde till varje sub-tema in. På varje nyckelfynd skrevs en 

siffra för att veta från vilken artikel samt vilken sida fyndet kom ifrån.  

I det fjärde och sista steget i analysprocessen beskrivs fenomenet utifrån nya teman och de 

nyckelfynd som insamlats vilket stöds utifrån originalartiklar (Evans, 2002). Analysen 

resulterade i sex sub-teman och tre teman, vilka presenteras i resultat delen. För att styrka 

resultatet har citat använts från originalartiklar. Nedan ses exempel på nyckelfynd, sub-tema 

och tema för att visa på tillvägagångssättet, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, sub-tema och tema 

Nyckelfynd Sub-tema Tema 

”Patients expressed a positive 

impact for having the 

gastrostomy tube placed…they 

recognised that they would not 

have survived without it.” 

(Mayre-Chilton, Talwart & Goff, 

2011, s.453). 

Positiva känslor  

 

 

 

Emotionell påverkan 

”… I do get down and 

depressed. I take anti 

depressants on a regular 

basis…” (Brotherton, Abbott & 

Aggett, 2006, s. 363). 

Negativa känslor 

 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet är grundat på tidigare bearbetat material och endast artiklar som är peer 

review har använts för att minimera risken för oredlighet. Med oredlighet menas handlingar 

som leder till felaktiga forskningsresultat eller att någon felaktigt tar åt sig äran för ett arbete. 

Enligt god forskningssed är det inte tillåtet att plagiera, förvanska eller fabricera 

forskningsdata (CODEX, 2017a). Stor noggrannhet har därför lagts vid referering av källor 

för att det tydligt ska framgå vad som är författarnas egna ord och därmed minimera risken 

för plagiat. I de artiklar som valdes var det viktigt att en etiskprövning eller etisk 

argumentation framgick. Etiskprövning försäkrar att forskningen genomförts efter etiska 

riktlinjer där en punkt är informerat samtycke. Det innebär att de personer som forskningen 

avser fått information på ett anpassat sätt om vad forskningen handlar om för att sedan 

kunna bestämma om de vill delta eller inte. Deltagandet är på så sätt frivilligt och kan när 

som helst avbrytas (CODEX, 2018). Därav har artiklar som innefattar personer med 

demenssjukdom exkluderas relaterat till att dessa personer inte alltid förstår vad de 

samtycker till. CODEX (2018) menar att när informerat samtycke inte kan inhämtas från 
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patienten på grund av sjukdom kan det inhämtas från anhöriga. Artiklar som innefattade 

informerat samtycke från någon annan än patienten själv exkluderades i examensarbetet. 

5 RESULTAT 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition. Efter analys av 

vårdvetenskapliga artiklar skapades först sex sub-teman och därefter tre teman, vilket 

presenteras nedan, se tabell 2. Under teman finns en kort sammanfattning som sedan följs av 

tillhörande sub-teman där en mer ingående beskrivning av patienters upplevelser 

presenteras. 

 

Tabell 2: Presentation av teman och sub-teman 

Teman Sub-teman 

 

 En väg till acceptans 

 Behov av stöd 

 Förmåga till anpassning 

 

Begränsningar i dagligt liv 

Sociala begränsningar 

Fysiska begränsningar 

 

Emotionell påverkan 

Positiva känslor 

Negativa känslor 

 

5.1 En väg till acceptans 

Vägen till ett fungerande dagligt liv med enteral nutrition upplevs lättare för vissa patienter 

än för andra. Genom att tillfredsställa behovet av stöd samt förmåga till anpassning blir det 

lättare att uppnå acceptans i denna nya livssituation.   

Temat presenterar patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition relaterat till behov 

av stöd samt förmågan till anpassning.  

5.1.1 Behov av stöd 

Många patienter upplevde den första tiden hemma som svår, att de var i behov av stöd och 

information för att kunna acceptera sin nya situation (Halliday et al, 2017). Flera patienter 

upplevde det även praktiskt svårt att administrera den enterala nutritionen (Bjuresäter et al., 
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2015). En patient upplevde att det hade varit lättare att acceptera sonden om han hade varit 

gift och haft en fru som hjälpte honom (Halliday et al, 2017). Många patienter upplevde ett 

behov av stöd och information för att få den rätta kunskapen, dock upplevdes kvaliteten på 

det stöd och information som gavs olika mellan patienterna. De upplevde att de saknade stöd 

och vägledning i denna nya situation med enteral nutrition från sjukvården men också från 

anhöriga (Bjuresäter et al, 2015). Många patienter upplevde att de var dåligt förberedda och 

inte hade tillräckligt med kunskap att själva hantera den enterala nutritionen i hemmet 

(Bjuresäter et al, 2015; Ehrsson Tiblom et al., 2015; Liley et al., 2003). Informationen de fick 

om hanteringen av enteral nutrition från sjukvårdspersonal ansågs av vissa patienter som 

otillräcklig (Mayre-Chilton et al, 2011) eller att den gavs alldeles för snabbt vilket kunde 

skapa förvirring (Bjuresäter et al, 2015).   

I did get some information at the hospital, its true, but the information shouldn´t 

be given too quickly. It was too much all at once so I was very confused… but I 

thought I would manage things when I came home, but I didn´t… it was too 

much. It is so overwhelming, and so much to keep track of (Bjuresäter et al, 2015, 

s. 559).  

Det visade sig dock att de patienter som upplevde att de var i behandlingens fokus och där tid 

hade avsatts för att ge dem relevant information, upplevde att de hade lättare att acceptera 

sin nya situation (Mayre-Chilton et al., 2011; Merrick et al., 2012). ”So that saved me there. 

Took a while to get used to it and then I became so dependent on it” (Kwong et al, 2014, s. 

531). Många patienter upplevde att genom att få tillräckligt med kunskap om hanteringen av 

sonden kunde denna implementeras i deras dagliga aktiviteter och upplevde därmed 

normalisering (Kwong et al, 2014). 

5.1.2  Förmåga till anpassning  

Många patienter upplevde att det tog lite tid att anpassa sig till sin nya situation med PEG 

sond. En sond i magen upplevdes som konstigt, men de upplevde också att de ganska snabbt 

kunde acceptera och till och med uppskatta den. En del patienter upplevde dock inga 

svårigheter i att anpassa sig till sin nya situation (Hubbard et al., 2015) och tyckte att även 

om sonden var lite besvärlig betydde det ingenting jämfört med de fördelar sonden gav 

(Kwong et al, 2014). ”So that saved me there. Took a while to get used to it and then I 

became dependent on it” (Kwong et al., 2014, s. 531). De upplevde också en överväldigande 

känsla av att den enterala nutritionen var bra för dem (Halliday et al., 2017) och att den var 

livsavgörande (Kwong et al, 2014). Många patienter upplevde att den ångest de hade känt 

försvann då de hade anpassat sig till sin nya situation och blivit bekant med redskapen som 

användes (Liley et al., 2003). De kunde också se PEG sonden som en fördel när det gällde 

biverkningar från grundsjukdomen och de upplevde att de kunde anpassa hur de tillförde 

den enterala nutritionen för att passa deras livsstil (Kwong et al, 2014). Denna anpassning 

gjorde också att många patienter upplevde att den enterala nutritionen inte var något hinder 

för att resa (Hubbard et al., 2015). Flera patienter upplevde också när de accepterat sin 

situation, att sonden hade blivit en nödvändighet (Hubbard et al., 2015), att den var lättare 

att sköta om än de först trott (Merric et al., 2012), och att enteral nutrition i hemmet var 

livsavgörande (Liley et al., 2003). En del patienter upplevde att när de var ärliga, trygga i sig 
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själva och inkluderande mot andra blev de sociala begränsningarna mindre och interaktioner 

med andra lättare (Kwong et al, 2014). Upplevelsen av att fördelarna övervägde nackdelarna 

delades av flera patienter (Osborne et al., 2012), men även om många patienter upplevde att 

den enterala nutritionen gjorde skillnad och de hade anpassat sig till den, fanns det dock en 

del patienter som upplevde det svårt att helt och fullt acceptera den (Bjuresäter et al, 2015). 

”There are drawbacks but it will help you, it does make a difference… it´s not as bad as I 

imagined it was going to be like but I still hate it but not totally…” (Hubbard et al., 2015, s. 

315). Vissa patienter upplevde också en önskan att bli av med sonden även om de förstod 

vikten av den (Merrick et al., 2012; Hubbard et al., 2015). Genom att anpassa den enterala 

nutritionen till en del av det dagliga livet upplevde flera patienter att de kunde uppskatta och 

njuta av andra saker i livet (Liley et al., 2003). 

5.2 Begränsningar i dagligt liv 

Det dagliga livet blir starkt påverkat för de patienter som lever med enteral nutrition. De 

måste lära sig att tackla de fysiska och sociala begränsningar som den nya vardagen består 

av. 

Temat presenterar patienters upplevelser av de begränsningar som den enterala nutritionen 

innebär. 

5.2.1 Sociala begränsningar 

Många patienter upplevde att den enterala nutritionen begränsade dem på ett eller annat sätt 

i det vardagliga livet när de var beroende av PEG sonden (Hubbard et al., 2015). De ansåg att 

användandet av en PEG sond inte passade in i deras livsstil, att det var mycket jobb med den 

(Kwong et al, 2014) och att den hindrade från att göra saker som de skulle velat göra 

(Brotherton et al, 2006). Upplevelsen av att vara begränsad i sociala sammanhang delades av 

många patienter när de var beroende av PEG sonden och inte längre kunde äta och dricka 

som vanligt. Flera patienter upplevde sig socialt isolerade och ensamma (Bjuresäter et al, 

2015). ”…Our friend don´t want to invite us home either, they don´t know what can they 

serve me…” (Bjuresäter et al, 2015, s. 558). Begränsningar och praktiska svårigheter i 

samband med shopping, måltider med familjen och semesterresor upplevdes av ett flertal 

patienter och bidrog till känslan av att de förlorade viktiga sociala aspekter i livet (Jordan et 

al, 2006). Vid högtider och familjesammankomster, där mat och dryck var centralt, upplevde 

flera patienter en begränsning relaterat till nedsatt eller ingen förmåga att äta och dricka 

(Jordan et al, 2006; Bjuresäter et al, 2015; Brotherton et al, 2006). Vissa patienter upplevde 

ett utanförskap (Brotherton et al, 2006). På grund av de begränsningar som den sociala 

aspekten av mat och dryck medförde, upplevde många patienter en saknad efter att kunna 

äta och dricka (Ehrsson Tiblom, 2015). Flera patienter uttryckte också en saknad av att 

kunna äta på normal väg (Kwong et al, 2014; Mayre-Chilton et al, 2011), där en patient 

upplevde att ”…Food then just becomes fuel and not a leisure or pleasure activity” (Mayre-

Chilton et al, 2011, s. 452). Att gå på restaurang med vänner eller liknande och ta fram 

sonden och börja injicera nutrition ansågs av många patienter som en omöjlighet (Kwong et 
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al, 2014). En del patienter upplevde att de tappat lusten för att gå ut och träffa andra 

människor. Ett flertal patienter upplevde att de hela tiden var tvungna att förklara varför de 

hade enteral nutrition. Att bygga nya relationer upplevdes av många patienter som en stor 

begränsning i och med att det oftast involverade mat och dryck. Att träffa en ny partner 

upplevdes därför som svårt av ett flertal patienter (Mayre-Chilton et al, 2011). En bidragande 

faktor till begränsningar i det sociala livet var upplevelsen av social isolering. Flera patienter 

upplevde att de blev missförstådda, ignorerade och inte tagna på allvar av personer som de 

träffade i det dagliga livet, som t. ex. anhöriga, grannar och hälso- och sjukvårdspersonal 

(Bjuresäter et al, 2015).   

5.2.2 Fysiska begränsningar 

Upplevelsen av sonden som ett intrång delades av flera patienter, även upplevelsen av att allt 

kretsade kring sonden och att det var svårt att bortse från att den var där (Merrick et al., 

2012). Många patienter upplevde begränsade valmöjligheter när det gällde kläder (Hubbard 

et al., 2015; Brotherton et al, 2006). ”Two patients felt aware of choosing clothes more 

carefully because a tube had been placed” (Hubbard et al., 2015, s. 315). Val av kläder 

styrdes av att PEG sonden inte skulle synas genom kläderna eller att det skulle synas om 

sonden läckte (Brotherton et al, 2006), men även av att det kunde upplevas obehagligt runt 

sonden om kläderna satt åt för mycket (Hubbard et al., 2015). En del patienter upplevde att 

de inte kunde bära bikini eller åtsittande tröjor om de åkte på semester (Brotherton et al, 

2006). Många patienter upplevde begränsade möjligheter till en fungerande sömn (Ehrsson 

Tiblom et al, 2015; Halliday et al, 2017). Sondens blotta närvaro eller stygnen som höll fast 

sonden påverkade vilken sovställning patienterna kunde ha. Ett flertal patienter upplevde det 

svårt att sova bekvämt (Halliday et al, 2017). ”It disturbs my sleep so much. When you go to 

bed and this tube is just sticking out of your stomach, you cannot move” (Brotherton et al, 

2006, s. 362). Flera patienter upplevde också nutritions pumpen som störande på grund av 

de ljud som den gav ifrån sig (Brotherton et al, 2006). Många patienter upplevde en 

begränsning av den enterala nutritionen relaterat till att den var väldigt tidskrävande 

(Bjuresäter et al, 2015) och besvärlig när större delen av dagen gick åt till att vara 

uppkopplad till sondmatspumpen (Halliday et al, 2017; Bjuresäter et al, 2015). Tiden till 

andra aktiviteter blev därmed starkt begränsad (Bjuresäteer et al, 2015). Flera patienter 

upplevde också begränsningar i det vardagliga livet relaterat till att de hade problem med att 

få i sig den mängd nutrition som behövdes varje dag (Ehrsson Tiblom et al, 2015). 

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

in one day because it takes so long, and it´s hard to fit into the daily life any 

way… You can do sometihing else for a little while, daily activities like shopping 

food, then you have to start with the food again (Bjuresäter et al, 2015, s. 557–

558). 

Begränsningar i det dagliga livet i form av olika biverkningar till den enterala nutritionen 

såsom illamående, diarré och tidig mättnad upplevdes av ett flertal patienter (Tiblom 

Ehrsson et al, 2015; Halliday et al, 2017; Bjuresäter et al, 2015). ”Other GI side effects that 

were mentioned, related to the feed, were associated with reflux and bloating” (Halliday et 

al., 2017, s. 839). Dagliga aktiviteter som hushållssysslor, sociala aktiviteter och att kunna ta 
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en promenad upplevdes av ett flertal patienter som begränsade (Bjuresäter et al, 2015). 

Därav upplevde många patienter att PEG sonden fysiskt begränsade deras liv (Jordan et al, 

2006; Ehrsson Tiblom et al, 2015). Många patienter upplevde även andra fysiska problem 

med den enterala nutritionen (Tiblom Ehrsson et al, 2015; Osborne et al, 2012; Halliday et al, 

2017). Smärta och irritation omkring sonden var en orsak som uppgavs av vissa patienter 

(Ehrsson Tiblom et al, 2015), där stygnen som fixerar sonden var en anledning (Halliday et 

al, 2017). Även läckage från sonden var något som upplevdes besvärligt av somliga patienter 

samt att duscha (Osborne et al, 2012). 

5.3 Emotionell påverkan 

Patienter upplevde motstridiga känslor relaterat till enteral nutrition. Positiva känslor så som 

trygghet och hopp blandades med negativa känslor i form av ångest och oro. 

Temat presenterar patienters positiva samt negativa känslor som enteral nutrition kan 

medföra.  

5.3.1 Positiva känslor 

Att leva med enteral nutrition upplevde många patienter som något positivt och 

livsavgörande (Mayre-Chilton, Talwart & Goff, 2011; Osborne, Collin, Posluns, Stokes & 

Vandenbussche, 2012; Kwong et al, 2014; Jordan, Philpin, Warring, Cheung & Williams, 

2006; Liley & Manthorpe, 2003; Brotherton, Abbott & Aggett, 2006; Halliday, Baker, 

Thomas & Bowrey, 2017; Bjuresäter, Larsson & Athlin, 2015). Den enterala nutritionen 

beskrevs som en gudagåva och en livlina (Halliday et al, 2017) men också som ett stöd och en 

vän (Kwong et al, 2014). Flera patienter upplevde att den enterala nutritionen ingav hopp och 

bidrog till trygghet (Kwong et al, 2014; Brotherton et al, 2006) och ledde till en själslig 

befrielse (Osborne et al, 2012). “Gives you hope already, right? It´s like a security blanket” 

(Kwong et al, 2014, s. 531). Många patienter upplevde även att enteral nutrition ledde till 

minskad press och börda av att äta (Osborne et al, 2012; Bjuresäter et al, 2015; Hubbard & 

Mayre-Chilton, 2015; Brotherton et al, 2006; Ehrsson Tiblom, Sundberg, Laurell & Langius-

Eklöf, 2015). Flera patienter upplevde minskad rädsla för att kvävas (Kwong et al, 2014) samt 

ett minskat behov av att kämpa med kaloriintaget vid varje måltid. Många patienter upplevde 

en lättnad, de såg enteral nutrition som en “back up”, vilket ingav trygghet och minskad oro 

för viktnedgång (Brotherton et al, 2006; Halliday et al, 2017; Ehrsson Tiblom et al, 2015; 

Kwong et al, 2014). Lättnad över minskad oro vid måltider ledde till att flera patienter åt 

sådant de tyckte om samt fick mod till att experimentera mer med maten (Hubbard et al., 

2015). “It was wonderful and it did relieve the pressure and I felt I could eat more and be 

more adventurous with food…” (Hubbard et al., 2015, s. 313). Enteral nutrition möjliggjorde 

också att flera patienter kunde återgå till sitt hem där de kunde vara tillsammans med sin 

familj, vilket var något som många patienter ansåg som mycket betydelsefullt och vilket de 

var väldigt tacksamma över. Vid emotionellt och praktiskt stöd från både sjukvårdspersonal 

och familj upplevde många patienter ökad säkerhet och trygghet. Flera patienter upplevde att 

stödet påverkade deras välmående och deras hantering den nya vardagen (Bjuresäter et al, 
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2015). “The patients also expressed a need for support from partners and family by means 

of encouragement and commitment. When this was provided it contributed to the patients´ 

feeling of safety and security…” (Bjuresäter et al, 2015, s. 559). 

5.3.2 Negativa känslor 

Trots den positiva påverkan som många patienter upplevde med enteral nutrition (Mayre-

Chilton et al, 2011; Osborne et al, 2012; Kwong et al, 2014; Jordan et al, 2006; Liley et al., 

2003; Brotherton et al, 2006; Halliday et al, 2017; Bjuresäter et al, 2015) framkommer det att 

patienter även påverkades negativt. Känslor som frustration, ångest, oro, ilska och skam var 

något som flera patienter upplevde, vilket de ansåg påverkade deras välbefinnande 

(Bjuresäter et al, 2015; Ehrsson Tiblom, 2015; Brotherton et al, 2006; Kwong et al, 2014) och 

livskvalitet (Jordan et al, 2006). ”Such hassle brought on feelings of frustration and distress, 

and had a negative effect on well-being” (Bjuresäter et.al., 2015, s.558). Flera patienter 

upplevde sig deprimerade och nedstämda (Brotherton et al, 2006; Jordan et al, 2006) och de 

längtade efter att få återgå till sitt normala liv utan enteral nutrition (Halliday et al, 2017; 

Merrick & Farrell, 2012; Bjuresäter et al, 2015). Enteral nutrition bidrog också till att 

patienter upplevde en ensamhet i relationen till sin partner eller familj (Bjuresäter et al, 

2015; Brotherton et al, 2006). “One patient described how she felt lonely and isolated 

because of the impact of PEG feeding on her relationship with her husband, …” (Brotherton 

et al, 2006, s. 363). Den oro och ängslan samt ensamhet som många patienter upplevde 

relateras ofta till bristande stöd och vägledning i denna sårbara situation med enteral 

nutrition (Bjursäter et.al., 2015). Något annat som skapade oro hos många patienter var att 

sonden inte var helt fixerad, vilket resulterade i en rädsla att den skulle åka ur sin position 

(Halliday et al, 2017; Kwong et al, 2014). Enligt informationen de fått från sjukvården hade 

de endast fyra timmar på sig att sätta tillbaka sonden på sin plats. Flera patienter upplevde 

en rädsla över att glömma bort att de var uppkopplade till sondmatspumpen vilket skapade 

en oro nattetid (Halliday et al, 2017). Även upplevelsen av att vara ohygienisk delades av flera 

patienter när de ansåg att det luktade illa (Ehrsson Tiblom et al, 2015). 

6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras metodval, resultat samt de etiska övervägandena. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras i kronologisk ordning med grund i de teman och sub-

teman som framkom vid analysen. 
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I det första temat ”en väg till acceptans” med tillhörande sub-tema” behov av stöd”, visar 

resultatet att de flesta patienter upplevde den första tiden hemma svår och behovet av 

information och stöd var stort. Kvaliteten på den information och det stöd som erbjöds 

upplevdes väldigt varierande mellan patienterna. Patientlagen (SFS 2014:821) tar upp 

patientens rättighet att få veta sitt hälsotillstånd, de behandlingsmetoder som finns och hur 

behandlingsplanen ser ut. Patienten har också rätt till individ anpassad information där den 

som ger informationen ska försäkra sig om att patienten har förstått. Todd et al., (2005) 

beskriver i tidigare forskning att sjuksköterskan är den som är närmast patienten och dennes 

anhöriga och har därför en viktig roll redan vid beslut om PEG insättning. Det framkommer 

även i tidigare forskning att sjuksköterskor upplevde kunskapsbrist relaterat till enteral 

nutrition (Bjursäter et al., 2008), vilket i sin tur kunde påverka hur patienter upplevde 

informationen och vården de fick. Här kan en koppling till Erikssons (2015) begrepp om 

vårdlidande beskrivas, där lidande kan skapas hos patienter i samband med eller vid 

otillräcklig vård och behandling. Det beskrivs också i tidigare forskning att många 

sjuksköterskor strävar efter en mer individanpassad vård i mötet med patienter med enteral 

nutrition och att patienterna ska bli mer delaktiga (Bjuresäter et al., 2008). Enligt Eriksson 

(2015) är hälsa i ständig rörelse och att ge en annan människa hälsa är inte möjligt då 

människan är hälsa. Däremot kan stöd ges för att hjälpa en annan människa att vara i hälsa.  

I det andra sub-temat ”förmåga till anpassning” visar resultatet att många patienter upplevde 

mer eller mindre svårt att acceptera sin nya livssituation. Dock upplevde vissa patienter att 

de snabbt vande sig vid PEG sonden och till och med kunde uppskatta den och dess fördelar.  

Resultatet visar vidare att patienterna upplevde att efter de accepterat sin situation 

övervägde fördelarna nackdelarna. Flertalet patienter upplevde också att PEG sonden var 

enklare att ta hand om än de först trott och att den inte påverkade deras förmåga att resa.  

För många patienter upplevdes sonden som en nödvändighet när en anpassning skett, en 

upplevelse som kan kopplas till Eriksson (1994) teori om försoning. När människan återfått 

kontrollen över sitt liv kan hon se sin värld med nya ögon. Försoning handlar inte om att 

kämpa för att återgå till sitt tidigare liv utan om att acceptera sitt nya jag och livet. Men trots 

att många patienter anpassat sig till situationen och implementerat PEG sonden i vardagen, 

hade de inte helt och fullt accepterat enteral nutrition och känslan av att vilja bli av med den 

fanns kvar. I sin teori om lidande beskriver Eriksson (1994) att när människan vardar i 

lidandet kämpar hon för hälsa, där kampen förs om det onda eller det goda lidandet. Om 

denna kamp resulterar i det goda lidandet betyder det att människan kan känna mening med 

lidandet, växa som människa och därmed uppleva sig hel. Hon kan uppleva hälsa eller kämpa 

för att uppnå hälsa. Denna kamp kan kopplas samman med att en del patienter upplever en 

känsla av anpassning men att de kämpar för att uppleva acceptans vad gäller PEG sonden.  

I det andra temat ”begränsningar i dagligt liv” med tillhörande sub-tema ”sociala 

begränsningar” visar resultatet att patienterna upplevde mat och dryck som en stor del av det 

sociala sammanhanget och att saknaden efter att kunna äta tillsammans med familj och 

vänner starkt påverkade dem. I tidigare forskning beskrivs hur anhöriga upplevde det som en 

stor förlust att inte längre kunna äta tillsammans med sin familjemedlem (Brotherton et al., 

2006; Penner et al., 2012; Bjuresäter et al., 2012). Det beskrivs vidare av Brotherton et al., 

(2006) och Bjuresäter et al., (2012) att när familjemedlemmen inte kunde delta som tidigare 

vid högtider och familjesammankomster upplevdes begränsningen extra svår. Dessa 
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begränsningar i sociala sammanhang skulle kunna ses som hälsohinder. Eriksson (2015) 

beskriver att det finns hälsohinder som är omständigheter som kan påverka en människas 

ohälsa. Dessa hinder kan finnas inom människan eller i hennes med- eller omvärld, där 

medvärld syftar till relationen med andra människor. Flera patienter upplevde att de var 

ohygieniska och luktade illa, vilket bidrog till de sociala begränsningar och den sociala 

isolering som många patienter upplevde som en stor del av det nya dagliga livet. Upplevelsen 

kan kopplas samman med Erikssons (2015) teori om sjukdomslidande där sjukdomen 

orsakar smärta i form av andligt och själsligt lidande, vilket kan visa sig i den känsla av 

isolering som den sociala begränsningen innebar. 

I det andra sub-temat ”fysiska begränsningar” visar resultatet att de fysiska begränsningar 

som uppstod starkt påverkade det liv som det var vana att leva. Upplevelsen kan jämföras 

med begreppet livslidande som Eriksson (2015) skildrar. När patienterna upplevde att den 

enterala nutritionen inte passade in deras livsstil, att den hindrade dem från att göra saker 

som de ville göra och att den ändrade hela deras livssituation, vilket kan benämnas som 

livslidande. Livslidande kan innebära att livet som människan är van att leva plötsligt ändras 

(Eriksson, 2015). Fysiska biverkningar i samband med enteral nutrition såsom 

gastrointestinal symptom, smärta samt läckage från sonden upplevdes av många patienter 

som besvärligt. I tidigare forskning framkom det att även anhöriga upplevde dessa fysiska 

biverkningar var besvärliga, vilket skapade oro samt tog mycket energi (Halliday et al., 2015; 

Penner et al., 2012). Tidigare forskning visade att många anhöriga undvek fysisk kontakt på 

grund utav illaluktande andedräkt samt sondens placering (Bjuresäter et al., 2012). 

Resultatet visar vidare att sömnen påverkades av enteral nutriton hos flera patienter, vilket 

även framkommer i tidigare forskning hos anhöriga (Brotherton et al., 2006; Penner et al., 

2012; Halliday et al., 2017). Eriksson (2015) beskriver sjukdomslidande som ett lidande 

vilket relateras till sjukdom eller behandling. Vidare menar Eriksson (2014) att 

vårdhandlingar kan stödja patienten att uppnå optimal hälsa. Vårdhandlingar kan kopplas 

till Patientlagen (SFS 2014:821) som menar att vården ska utformas efter patientens 

individuella behov och begär, varpå planering sker tillsammans med patienten. 

I det tredje temat ”emotionell påverkan” med tillhörande subtema ”positiva känslor” visar 

resultatet att även när patienter lider av fysisk ohälsa så framkommer det att många patienter 

ändå upplevde någon form av hälsa i och med att de behandlades med enteral nutrition. 

Enligt Eriksson (2000) är välbefinnande en subjektiv upplevelse och en inre känsla och 

människan kan trots sjukdom uppleva hälsa. Många patienter upplevde Den enterala 

nutritionen ingav trygghet och upplevdes därför som positiv av många patienter. När det 

framkommer att enteral nutrition inger hopp och en ny mening med livet kan det relateras 

till Eriksons (1994) teori om försoning. Att inte ständigt behöva kämpa med måltider eller 

uppleva rädsla inför själva måltids intaget var också något som ingav trygghet. Hos anhöriga 

till dessa patienter framkommer i tidigare forskning ett annat perspektiv, en skillnad kan ses 

där de upplevde en otrygghet i och med enteral nutrition. Många anhöriga upplevde ett 

ansvar och därmed en stress över hur all sondnäring skulle hinna tillföras (Halliday et al., 

2015; Penner et al., 2012). Anhöriga upplevde även en förlust relaterat till enteral nutrition 

genom att de inte längre lagade eller åt måltider gemensamt vilket resulterade i minskad 

glädje (Brotherton et al., 2006; Penner et al., 2012; Bjuresäter et al., 2012). Andra orsaker till 

att patienter upplevde en ökad trygghet med enteral nutrition är att de kunde återgå till 
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hemmet och till sin familj. I tidigare forskning påvisas att även anhöriga upplevde det 

positivt, att deras familjemedlem kunde vara i sin hemmiljö. Samtidigt upplevde anhöriga en 

oro i och med enteral nutrition i hemmet. Många anhöriga ansåg att de fick ta på sig en roll 

som vårdare som inte alltid var önskvärd, vilket medförde ett stort ansvar och de upplevde 

sig inte besitta den kunskap de var i behov av (Bjuresäter et al., 2012; Jukic et al, 2016; Silver 

et al, 2004). Det framkommer även i resultatet att i det fall patienter fick den information och 

stöd de var i behov av både från sjukvården samt sin familj resulterade det i en ökad trygghet 

samt välmående vilket underlättade den nya vardagen. Enligt Patientlagen (SFS 2014: 821) 

skall alla patienter få individanpassad information samt vård för att tillfredsställa patientens 

unika behov och därmed medföra trygghet. I tidigare forskning framkom att individanpassad 

vård är något som även sjuksköterskor ansåg vara mycket viktigt vid möte med patienter med 

enteral nutrition. Enteral nutrition är patientens måltid och skall göras efter patientens 

önskemål, därmed kan små detaljer i samband med måltiden öka patientens välbefinnande 

(Bjuresäter et al., 2008). Välbefinnande är en del av hälsa vilket Eriksson (2000; 2014) 

menar att människan kan uppnå genom att stödja henne.  

I det andra sub-temat ”negativa känslor” framkommer det i resultatet att negativa känslor 

samt psykiska biverkningar var något som flertalet patienter upplevde vilket resulterade i 

minskat välbefinnande och livskvalitet. Många patienter upplevde oro, ångest, skam och 

frustration. I Erikssons (2015) teori om lidande finns olika former av lidande. Varpå minskat 

välbefinnande och livskvalitet kan kopplas samman med hennes begrepp, livslidande och 

sjukdomslidande. Eriksson (1994) menar vidare att lidandet saknar ett verbalt språk varpå 

människan kan uttrycka sitt lidande i form av smärta eller ångest. Vissa patienter upplevde 

en oro relaterat till bristande stöd och vägledning. I tidigare forskning uppges att anhöriga 

upplevde en oro i och med enteral nutrition i hemmet vilket de upplevde som ett stort ansvar 

(Bjuresäter et al., 2012; Jukic et al., 2016; Silver et al., 2004). Flera patienter som levde med 

enteral nutrition upplevde sig även nedstämda och ibland deprimerade, där några även 

önskade att få återgå till sitt tidigare liv utan enteral nutrition. Eriksson (1994) menar att 

människan kan uppleva lidande på olika nivåer och när människan inte accepterar sin nya 

situation leder det till ett lidande och den första nivån, att ha ett lidande. När människan 

accepterar samt finner mening med sitt lidande kan hon uppleva hälsa. Olika vårdhandlingar 

är viktiga för att stödja patientens delaktighet (Eriksson, 2014). I och med detta måste 

sjuksköterskor ha ett reflekterande förhållningssätt vid vårdandet av patienter med enteral 

nutrition. Samtidig visar tidigare forskning att vissa sjuksköterskor inte reflekterade över hur 

patienten påverkades av att få näring via enteral nutrition, och utförde därmed momentet 

rutinmässigt utan att utgå från patientens unika behov (Bjursäter et al., 2008). Enligt 

patientlagen (SFS 2014:821) skall all vård och behandling planeras och genomföras 

tillsammans med patienten.  

6.2 Metoddiskussion 

Till examensarbetet valdes att göra en litteraturstudie som metod. Metoden används för att 

beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition. Enligt Evans (2002) skapas 

en litteraturstudie genom att sammanställa resultat från tidigare publicerad forskning. Här 
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är det viktigt att det sammanställda resultatet beskrivs med minimal tolkning. Friberg (2012) 

menar att när studier som utgår från samma fenomen sammanställs, bildads en större 

förståelse och ökad kunskap. 

Litteraturstudie valdes som metod till examensarbetet, därmed blev endast kvalitativa 

artiklar aktuella. Hade istället en litteraturöversikt valts hade även kvantitativa artiklar varit 

aktuella, vilket troligtvis skulle kunnat leda till en ökad mängd datamaterial. Artiklar med 

kvantitativ ansats hade dock inte gett lika djupgående svar på de upplevelser som 

efterfrågades, varpå denna metod valdes bort. En empirisk studie hade varit ett alternativ 

som kunde ha svarat på examensarbetets syfte. Dock anses denna studie vara tidskrävande 

vilket gjorde att den inte var genomförbar för författarna samt att antalet deltagare i dessa 

fall är begränsade. Genom att välja en litteraturstudie fick författarna ett mer omfattande 

urval av deltagare. Större möjligheter gavs därför till omväxlingar i de upplevelser som syftet 

till examensarbetet avsåg att beskriva. Variation i upplevelser kan också enligt Lundman & 

Hällgren Granheim (2012) bidra till att öka giltigheten i arbetet. Vikt har lagts vid att valda 

artiklar ska baserats på primärkällor vilket kan öka giltigheten och minimera risken för 

tolkning. Giltighet i ett arbete menar Polit & Beck (2012) syftar till hur sanna resultaten är i 

förhållande till insamlade data. Tillsammans med överförbarhet bildar de grunden för 

trovärdigheten i ett arbete. En studie som utförs på ett sådant sätt att resultaten känns 

trovärdiga och att åtgärder tagits för att påvisa detta, är trovärdig. I examensarbetet har 

avsikten varit minimal tolkning av resultaten i valda artiklar. En viss förförståelse och 

förutfattade meningar kan möjligtvis förekomma på grund av att båda författarna kommit i 

kontakt med patienter med enteral nutrition på den verksamhetsförlagda utbildningen. Dock 

innehar ingen av författarna någon utbredd teoretisk kunskap om ämnet. Enligt Friberg 

(2012) kvalitetsgranskas valda artiklar för att författaren ska försäkra sig om att bra 

datamaterial används till analys och därmed leda till ett trovärdigt resultat. En 

kvalitetsgranskning utfördes på de valda artiklarna med hjälp av SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier. Här exkluderades vissa av frågorna samt att 

några av dem omformulerades, för att göra kvalitetsgranskningen mer hanterlig samt 

underlätta för poängsättning. Artiklarna är kvalitetsgranskade utifrån författarnas kunskap 

inom kvalitetsgranskning. Författarna innehar inte någon tidigare kunskap eller erfarenhet 

av kvalitetsgranskning vilket kan bidra till minskad trovärdighet i examensarbetet. Efter 

kvalitetsgranskning exkluderades fyra artiklar. Tre artiklar exkluderades med grund i att de 

hade en otydlig beskrivning av analysen och därmed kunde resultatets trovärdighet och 

giltighet påverkas. En otydlig analys kan bidra till förförståelse när resultatet ska tolkas och 

därmed påverka sanningshalten i resultatet. Den fjärde artikeln svarade inte an på 

examensarbetes syfte och exkluderades därför. Efter kvalitetsgranskningen framkom att 

artikeln handlade om kommunikationsproblem hos patienter med PEG sond. Hade 

artiklarna med otydlig analys inkluderats hade det kunnat påverka resultatet i 

examensarbetet negativt.  

Vid analys av artiklarna användes Evans (2002) tillvägagångssätt, vilket var en komplicerad 

och tidskrävande process. Valda artiklar delades upp mellan författarna och lästes flera 

gånger innan nyckelfynd identifierades. En styrka är att nyckelfynd identifierades av båda 

författarna i samtliga artiklar vilket skedde då författarna skiftade artiklar efter hand. 

Nyckelfynden skrevs sedan in på engelska i ett separat dokument där de numrerades med 
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artikel- och sidnummer, för att underlätta kontrollen av nyckelfyndens innebörd i 

originalartikeln samt minimera risken för feltolkning. Därefter skrevs sedan nyckelfynden ut 

och sorterades upp i grupper utifrån likheter där varje grupp namngavs. När nyckelfynden 

grupperats var målet att först bilda teman och sedan sub-teman. Dock framkom sub-teman 

tydligast när nyckelfynden grupperades vilket ledde till att dessa bildades före teman. Vidare 

fick nyckelfynd byta plats och sub-teman skrevs om samt nya bildades. Övergripande teman 

var svåra att bilda vilket kan ha påverkats av förförståelsen för fenomenet. Nyckelfynden 

sammanställdes därefter på engelska för att sedan beskrivas i resultatet på svenska. Genom 

denna metod minimeras risken för tolkning vilket, enligt Polit & Beck (2012), ökar 

giltigheten. I examensarbetet presenteras citat från intervjuer vilket också ger en ökad 

giltighet (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Dessutom valdes endast kvalitativa artiklar 

vilka enligt Friberg (2012) bäst beskriver upplevelser och erfarenheter, och har som mål att 

skapa ökad förståelse.  

Överförbarhet syftar till att beskriva i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra 

situationer eller grupper (Polit & Beck, 2012). Det är författaren till arbetet som är ansvarig 

för att läsaren får möjlighet att bedöma överförbarheten. Denna möjlighet ges genom att 

författaren ger en noggrann beskrivning av analysförfarandet, urvalsprocessen, 

datainsamling och de omständigheter som omgivits arbetet (Lundman & Hällgren Granheim, 

2012). I examensarbetet ges en noggrann beskrivning för att läsaren ska ha bästa möjliga 

grund för att se om resultatet är överförbart. Dock finns möjligheten att resultatet skulle ha 

en ökad överförbarhet om artiklar som gällde personer med demenssjukdom också hade 

inkluderats, vilket hade gett ett större urval. Majoriteten av studierna i de valda artiklarna 

genomfördes i Storbritannien. Om artiklar från flera världsdelar hittats och använts i 

analysen, finns en möjlighet att resultatet blivit annorlunda samt givit en ökad bredd. Länder 

i andra världsdelar har ett annat vårdsystem och även i viss mån andra förutsättningar för att 

utföra vård. Den ökade bredden skulle därför kunna bidra till ökad trovärdighet och en ökad 

överförbarhet. Artiklarna som valdes innehöll perspektiv från både livslång behandling med 

enteral nutrition och behandling under kortare period. Variation angående orsak till 

behandling var stor och innefattade både svåra cancerdiagnoser och mindre allvarliga 

diagnoser av övergående slag. Trovärdigheten kan påverkas i och med den stora variationen 

där upplevelser skildras utifrån väldigt olika perspektiv. Även manligt perspektiv var 

dominerande i många artiklar vilket kan ha betydelse för resultatets trovärdighet. 

Möjligheten finns att resultatet blivit annorlunda om fler kvinnor varit representerade. Av 

samma anledning kan det även minska överförbarheten. Dock bör påpekas att urvalet av 

artiklar inte var stort och den manliga dominansen var inget som författarna till 

examensarbetet kunde påverka.  

6.3 Etikdiskussion 

Resultatet är byggt på tidigare forskning, varpå stor vikt lades vid att erhålla artiklar med hög 

vetenskaplig kvalitet. Genom att använda peer review som inklusionskriterie säkerställdes 

den kvaliteten. En artikel som är peer review har genomgått en kritisk granskning utifrån 

olika aspekter och därmed uppfyllt de vetenskapliga krav som krävs (CODEX, 2017b). I de 
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fall databaser inte hade peer review som ett valbart alternativ kontrollerades artiklarna i 

efterhand via ulrichsweb. Vidare har kravet varit att studierna i artiklarna ska ha genomgått 

en etisk prövning och att deltagarna lämnat sitt samtycke att deltaga i studien, vilket är något 

som Polit & Beck (2012) påtalar som viktigt. Med grund i detta exkluderades artiklar som 

innefattade personer med demenssjukdom med grund i att författarna till examensarbetet 

ansåg att det fanns en risk att deltagarna själva inte förstod vad de samtyckte till. De artiklar 

med inriktning mot demenssjukdom som lästes ansågs inte ha tillräckligt tydligt resultat 

avseende deltagarnas personliga upplevelser. I många fall utgjordes svaren av vad anhöriga 

och vårdpersonal trodde att de upplevde. För att resultatet i examensarbetet ska ha så hög 

kvalitet som möjligt var det av största vikt att endast de artiklar som innehöll personliga 

upplevelser valdes ut. Stor noggrannhet lades vid referenshanteringen varpå APA-stilen 

använts till de artiklar som användes för att minimera risken för plagiat och oredlighet. 

Citaten har därför återgetts ordagrant på engelska för att minimera risken för feltolkning. 

Examensarbetet har genomförts av två författare, vilket kan ses som en styrka. Det fanns 

möjlighet att diskutera olika etiska problem som uppkom under arbetets gång, däribland val 

av artiklar med perspektiv utifrån personer med demenssjukdom. Även artiklar där kort 

etiskt resonemang förekommit har diskuterats mellan författarna innan ett gemensamt 

beslut tagits. De artiklar som valdes var skrivna på engelska, vilket bidrog till att stor vikt 

lades vid översättningen. Genom att diskutera översättningen av olika meningar och ord från 

engelska till svenska, har författarna till examensarbetet minskat risken för feltolkning. Dock 

skall påpekas att författarna inte har engelska som modersmål och därför kan det inte 

uteslutas att det finns risk för feltolkning av ett ord eller en mening.  

7 SLUTSATSER 

Syftet till examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral 

nutrition. Resultatet visar att patienters upplevelser av enteral nutrition både var positiva och 

negativa. Många upplevde en ökad trygghet vilket relaterades till att de inte skulle överlevt 

utan enteral nutrition. Den medförde även en lättnad och det underlättade nutritions intaget 

vilket också var en trygghet. Flera patienter upplevde dock fysisk och emotionell påverkan 

som bidrog till att de blev begränsade i sin vardag. Den emotionella påverkan kan kopplas 

samman med den ångest, oro och skam som patienterna upplevde. Oron relaterades oftast 

till bristfällig information och stöd från både sjukvården men också familjen. Även fysiska 

biverkningar och symtom var också något som många patienter upplevde som besvärligt 

vilket kan skapa ett illabefinnande och därmed påverka patienternas hälsa. Att uppleva sig 

begränsad i vardagen på grund av den enterala nutritionen var något som tydligt framkom i 

resultatet. Patienterna upplevde att den enterala nutritionen tog mycket tid och att de därför 

inte hann med andra vardagliga aktiviteter. De upplevde sig även begränsade relaterat till 

sociala sammanhang relaterat till att många av dem inte längre kunde inta föda på oral väg. 

Förmågan att acceptera denna nya livssituation varierade mellan patienterna. Vissa patienter 

hade lättare att acceptera situationen, vilket kan relateras till att de upplevde fördelar med 
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den enterala nutritionen samt att den information och stöd de fick, främst från sjukvården, 

upplevdes som tillfredsställande. I de fall information och stöd ansågs bristfällig framkom 

det att många patienter hade svårare att acceptera sin situation.  

Patienter har olika upplevelser av att leva med enteral nutrition, vilket kan relateras till att 

alla människor är unika och formas av sina tidigare erfarenheter och upplevelser. Därav 

måste vården individanpassas för att tillfredsställa den unika människans behov och begär. 

Sjuksköterskan har därmed en viktig roll och är i behov av relevant kunskap och kompetens 

för att uppfylla detta, samt att ha förmågan att handleda och stödja patienten i dennes nya 

livssituation. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Till examensarbetet var det problematiskt att hitta tillräckligt med relevanta vetenskapliga 

artiklar som publicerats de senaste fem åren. Därav behövs mer forskning om patienters 

upplevelser av att leva med enteral nutrition. De flesta artiklar i examensarbetet dominerades 

av ett manligt perspektiv varpå det bevisligen behövs mer forskning kring hur specifikt 

kvinnor upplever att det är att leva med enteral nutrition. Även studier som fokuserar på 

jämförelser mellan kvinnor och mäns upplevelser för att se om det finns skillnader där och 

om vården kan anpassas efter det. I bakgrunden framkom att sjuksköterskor upplevde en 

kunskapsbrist relaterat till enteral nutrition. Att finna artiklar som beskrev sjuksköterskans 

perspektiv av att vårda patienter med enteral nutrition samt vilken kunskapsbrist som finns 

var dock svårt. Därmed är vidare forskning inom detta område av intresse. Även anhörigas 

upplevelser av att vårda en familjemedlem med enteral nutrition har belysts i bakgrunden i 

examensarbetet varpå vidare forskning behövs även här. En kartläggning över vilken typ av 

kunskap och stöd anhöriga är i behov av för att behärska denna nya livssituation är därför 

önskvärd. 
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6. Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

7. Är datainsamlingen relevant? 

8. Är analysen tydligt beskriven? 

9. Är analysen relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

10. Svarar resultatet an på syftet? 

11. Är resultatet tydligt beskrivet? 

12. Finns teoretisk referensram? 

13. Har forskaren hanterat sin egen förförståelse? 

 

Frågor 

Artikel 

nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Poäng/ 

Kvalitet 

1 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 11/Hög 

2 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/Hög 

3 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 10/Hög 

4 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 10/Hög 

5 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 10/Hög 

6 Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/Hög 

7 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 7/Medel  

8 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 8/Medel  
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9 Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja 7/Medel 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej 9/Medel  

11 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/Hög 

12 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 11/Hög 

13 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/Hög 

14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 12/Hög 

15 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12/Hög 

Poängsättning: Ja=1 poäng, Nej=0 poäng 
Kvalitet: Låg= 0–4, Medel= 5–9, Hög= 10–13
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

 Syfte Metod Resultat 

Artikel nr: 2 

Titel: 

Patients´experiences of 

home enteral tube feeding 

(HETF) – a qualitative 

study 

Författare: Bjuresäter, K., 

Larsson, M. & Athlin, E. 

Tidskrift: Journal of 

Research in Nursing 

Årtal: 2015 

Land: Sverige 

Att förklara hur 

det är att leva 

med enteral 

nutrition i 

hemmet och hur 

denna situation 

kan hanteras. 

Kvalitativ metod 

utifrån grounded 

theory. 22 

intervjuer utfördes 

med 11 deltagare 

som behandlats 

med enteral 

nutrition i hemmet 

mellan 8 veckor 

och 2 år. Öppna 

frågor användes. 

Hur patienterna 

hanterade sin 

vardag med 

enteral nutrition i 

hemmet berodde 

till stor del på hur 

de själva kunde 

hantera de 

problem som 

uppstod. Men 

studien visade 

också på att rätt 

information och 

stöd av 

sjukvårdspersona

l var av största 

vikt för hur det 

dagliga livet 

upplevdes. 

Artikel nr: 15 

Titel:  

The impact of 

percutaneus endoscopic 

gastrostomy feeding upon 

daily life in adults. 

 

Författare: 

Brotherton, A., 

Abbott, J. & 

Aggett, P. 

 

Tidskrift:  

Journal of Human 

Nutrition and Dietetics 

 

Årtal: 2006 

Land: England 

Beskriva 

patienter och 

(anhörigas) 

upplevelser av 

PEG-sond. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie, 34 

semistrukturerade 

intervjuer med 15 

patienter och (19 

anhöriga). 

Svårigheter från 

PEG-sond 

innefattade 

kräkning, 

diarréer, 

infektion och 

läckage från PEG. 

Upplevelse av 

minskad stress 

över oralt 

matintag, störd 

sömn, minskad 

möjlighet att gå 

ut, begränsning 

av klädval, 

saknaden av att 

kunna äta och 

dricka samt 

sociala 

tillställningar och 

negativa 
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attityder. 

Artikel nr: 11 

Titel:  

Head and neck 

cancerpatients´perceptio

n of quality of life and 

how it is affected by the 

disease and enteral tube 

feeding during treatment 

 

Författare: 

Ehrsson Tiblom, Y, 

Sundberg, K, Laurell, G & 

Langius-Eklöf, A 

 

Tidskrift:  

Upsala Journal of Medical 

Siences 

 

Årtal: 2015 

Land: Sverige 

Att undersöka 

patienternas 

individuella 

upplevelse av 

livskvalité och 

hur den påverkas 

av sjukdomen och 

enteral nutrition. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

hjälp av en förlängd 

version av ett 

utvärderingsschem

a som kallas 

SEIQoL. 36 

patienter deltog. 

Negativa och 

positiva 

upplevelser av 

livskvalité i det 

stora hela 

berodde bl. a. på 

familjerelationer, 

den egna hälsan 

och 

fritidsaktiviteter. 

Att patienterna 

hade en sond 

utöver sin 

cancerdiagnos 

spelade ingen roll 

för livskvalitén. 

Övergripande 

över hela studien 

var det 

individuella 

variationer. 

Artikel nr: 4 

Titel:  

Patient and family 

caregivers’ experiences of 

living with a jejunostomy 

feeding tube after surgery 

for esophagogastric 

cancer. 

 

Författare: 

Halliday, V., Baker, M., 

Thomas, A. L., & Bowrey, 

D. 

 

Tidskrift:  

Journal of Parenteral and 

Enteral Nutrition 

 

Undersöka 

patienters och 

(anhörigas) 

upplevelser av att 

leva med JFT de 

första månaderna 

efter operation. 

Kvalitativ induktiv 

tematisk 

dataanalys, 

semistrukturerade 

intervjuer med 15 

patienter och (8 

anhöriga). 

Två teman 

framkom vid 

analys, 

utmaningar samt 

hjälpmedel när 

man lever med 

JFT. Där fysiska 

effekter, oro och 

påverkan på 

dagliga rutiner 

var de 

huvudsakliga 

utmaningarna. 

Stöd, anpassning 

samt nyttan av 

JTF var det som 

motiverade till 

fortsatt 

användning. 



 3  

Årtal: 2017 

Land: Storbritannien 

Artikel nr: 14 

Titel:  

Quality of life among 

adults with epidermolysis 

bullosa living with a 

gastrostomy tube since 

childhood. 

 

Författare: 

Hubbard, L D. & Mayre-

Chilton, K. 

 

Tidskrift: 

Qualitative health 

research 

 

Årtal: 2015 

Land: Storbritannien 

Hur livet 

påverkas hos 

patienter med 

epidermolysis 

bullosa när de får 

G-tube. 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer med 10 

patienter 

Fyra teman 

framkom: vikten 

av samtycke, få 

kontroll över EB 

(sjukdomen) med 

G-tube, process 

över 

normalisering av 

G-tuben och 

familj och 

vänners påverkan 

vid beslut om G-

tube insättning. 

Artikel nr: 13 

Titel: 

Percutaneous endoscopic 

gastrostomies: the 

burden of treatment from 

a patient perspective. 

 

Författare: 

Jordan, S., Philpin, S., 

Warring, J., Cheung, W 

Y., & Williams, J 

 

Tidskrift:  

Journal of advanced 

nursing 

 

Årtal: 2006 

Land: England 

Att få en ökad 

förståelse för 

patienters 

upplevelser av 

denna relativt nya 

teknologin (PEG). 

Intervju med både 

semi strukturerad 

och strukturerad 

ansats. 20 vuxna 

personer med 

långvarigt behov av 

PEG intervjuades i 

hemmet. 

Kvalitativa data 

analyserades 

temavis och 

relaterades till en 

checklista över 

symtom. 

De flesta 

tillfrågade ansåg 

att insättandet av 

en PEG var 

räddningen för 

deras liv, men att 

den också 

dominerade 

deras liv. Många 

av deltagarna 

hade varit med 

om tekniska 

besvär gällande 

deras PEG. 

Många upplevde 

att behandlingen 

var betungande. 
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Artikel nr: 12 

Titel:  

The experiences of 

patients with advanced 

head and neck cancer 

with a percutaneous 

endoscopic gastrostomy 

tube: A qualitative 

descriptive study 

 

Författare: 

Kwong, Janna P Y., 

Stokes, Edith J., Posluns, 

Elaine C., Fitch, Margaret 

I., McAndrew, Alison. & 

Vandenbussche, 

Katherine A. 

 

Tidskrift: 

Nutrition in Clinical 

Practice 

 

Årtal: 2014 

Land: Canada 

Beskriva 

upplevelsen att 

leva med PEG hos 

patienter med 

avancerad cancer 

i huvud och hals. 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer med 16 

patienter varav 15 

intervjuer 

transkriberades och 

analyserades. 

Patienterna 

förstod värdet 

och 

nödvändigheten 

av PEG 

insättning för 

deras överlevnad. 

Även fast det 

fanns problem 

med PEG så 

upplevde 

patienterna en 

fördel med den. 

Artikel nr: 1 

Titel:  

The impact on home 

enteral tube feeding in 

everyday life: a 

qualitative study. 

 

Författare:  

Lilley, A J. & Manthorpe, 

J. 

 

Tidskrift: 

Health & social care in the 

community 

 

Årtal: 2003 

Land: England 

Att undersöka 

patienter och 

(anhörigas) syn 

på det stöd från 

sjukvården de 

erbjuds efter 

hemkomst och att 

framföra deras 

upplevelser av 

enteral nutrition. 

Semi strukturerade 

intervjuer som 

genomfördes på 11 

deltagare, 6 

patienter och (5 

anhöriga) 

När patienter 

skrivs ut från 

sjukhuset till 

hemmet med 

enteral nutrition, 

överförs ett stort 

ansvar på 

patienten. 

Undersökningen 

visar vikten av att 

belysa patienters 

upplevelse av att 

leva med enteral 

nutrition i 

hemmet, varvid 

detta kan ligga till 

grund för en 

bättre förståelse 

och vilka behov 
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dessa patienter 

har. 

Artikel nr: 5 

Titel: 

Different experiences and 

perspectives between 

head and neck 

cancerpatients and their 

care-givers on their daily 

impact of a gastrostomy 

tube. 

 

Författare: 

Mayre-Chilton, K M., 

Talwar, B P., & Goff, L M. 

 

Tidskrift:  

Journal of Human 

Nutrition and Dietetics 

 

Årtal: 2011 

Land: England 

Patienter med 

huvud och hals 

cancer och 

(anhörigas) syn 

och erfarenheter 

av sondmatning i 

hemmet. 

Kvalitativ 

fokusgruppintevju 

med 6 patienter 

och (3 anhöriga) 

Patienter och 

(anhöriga) hade 

både lika och 

olika erfarenheter 

av sondmatning. 

Olikheter 

innefattade 

kunskap och 

förståelsen om 

varför den var 

nödvändig. 

Liknande 

erfarenheter 

innefattade 

teman om att det 

förhindrade 

malnutrition, 

anpassning till 

sonden, behovet 

av sond, stöd från 

sjukvården. 

Artikel nr: 6 

Titel:  

Head and neck 

cancerpatients´ 

experiences of 

percutaneous endoscopic 

gastronomy feeding: a Q-

methodology study. 

 

Författare: 

Merrick, S. & Farrell, D. 

 

Tidskrift: 

European journal of 

cancer care 

 

Årtal: 2012 

Land: Storbritannien 

Inblick i 

patienters 

upplevelser av 

PEG matning 

under 

cancerbehandling

. 

Q-methodology, 

(rangordning av 

påståendes) samt 

semistrukturerade 

intervjuer med 15 

patienter. 

Tre perspektiv 

framkom. Det 

första var den 

positiva 

anpassningen 

samt acceptansen 

med PEG 

matning, det 

andra var 

tveksamhet över 

det positiva och 

negativa 

upplevelser av 

PEG, det tredje 

där ångest och 

rädsla förknippas 

med PEG. 
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Artikel nr: 3 

Titel:  

The experience of head 

and neck cancerpatients 

with a percutaneous 

endoscopic gastrostomy 

tube at a Canadian cancer 

center. 

 

Författare: 

Osborne, J B., Collin, L 

A., Posluns, E C., Stokes, 

E J. & Vandenbussche, K 

A. 

 

Tidskrift: 

Nutrition in clinical 

practice 

 

Årtal: 2012 

Land: Canada 

Att få en bättre 

förståelse för hur 

patienter med 

huvud och hals 

cancer upplever 

PEG användning. 

Mixed-method med 

öppna samt slutna 

frågor. 51 patienter 

deltog. 

Patienters 

upplevelser av 

PEG användning 

är generellt 

positiv eller 

neutral. 
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