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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Enteral nutrition ges via en sond till mag-tarmkanalen och parenteral nutrition 
ges när nutrition inte kan ges via munnen eller enteralt. Anhöriga beskriver en förlust av 
samhörighet och saknar stöd från andra samt brist på information från hälso- och 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor upplever brist på tid som frustrerande. Problem: 
Sjuksköterskor ska främja välbefinnandet och minimera komplikationer. De beskriver brist 
på tid som frustrerande. Anhöriga tvingas bli vårdare till deras närstående vilket de är dåligt 
förberedda på. Genom ökad kunskap av patienternas erfarenheter av enteral nutrition eller 
parenteral nutrition kan patienternas hälsa främjas och lidandet lindras. Syfte: Syftet var att 
skapa en översikt av patienters erfarenheter av att leva med enteral nutrition eller parenteral 
nutrition. Metod: Allmän litteraturöversikt. Tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Resultat: Patienterna upplevde begränsningar av enteral nutrition och parenteral 
nutrition. Behovet av stöd var viktigt och när patienterna fått erhålla tillräckligt med 
information och stöd gav det ett tryggt vardagsliv för dem. Slutsats: Begränsningar i det 
dagliga livet fanns både hos patienter med enteral nutrition och parenteral nutrition. 
Patienters erfarenheter av enteral nutrition eller parenteral nutrition var både positiva och 
negativa och stöd från hälso- och sjukvården ansågs viktig. 
 
Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, information, komplikationer, stöd 
 
 



 
ABSTRACT  

Background: Enteral nutrition is given by a probe to the gastrointestinal tract. Parenteral 
nutrition is given when nutrition can’t be met by mouth or enteral. Relatives describe a loss 
of belonging in daily life and lack of support from others. Relatives experience lack of 
information from healthcare. Nurses experience lack of time as frustrating. Problem: 
Nurses should promote well-being and minimize complications. They describe lack of time as 
frustrating. Relatives are forced to become caregivers to their relatives which they are poorly 
prepared for. Better knowledge of patient's experiences of enteral nutrition or parenteral 
nutrition can lead to health of patients and promote suffering. Aim: The aim was to create an 
overview of patient’s experiences of living with enteral nutrition or parenteral nutrition. 
Method: General literature review. Ten articles with qualitative and quantitative approach. 
Result: Patients experienced restrictions on enteral nutrition and parenteral nutrition. 
Support was important. When patients received enough information and support, it provided 
a safe life for them. Conclusion: Limitations in daily life were found in patients with enteral 
nutrition or parenteral nutrition. Patient’s experiences of enteral nutrition or parenteral 
nutrition were both positive and negative and support from healthcare was important. 
 
Keywords: Complications, general literature review, information, support 
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1   INLEDNING    
Nutrition som ges enteralt eller parenteralt istället för via munnen, kan eventuellt göra att 
patienter upplever en stor omställning och att många frågor dyker upp. Genom att enteral 
och parenteral nutrition blir vanligare på sjukhus och även i hemmamiljö läggs sannolikt ett 
större ansvar på både patienter och anhöriga, men även på sjuksköterskor att hantera den 
nya situationen som uppstår. Det presenterades flera intresseområden att skriva om och valet 
föll på förslaget från Landstinget Sörmland. Detta då förslaget därifrån skapade en 
nyfikenhet och var av störst intresse av de alternativ som lades fram. Intresset kring att 
undersöka patienters erfarenheter av att leva med enteral eller parenteral nutrition väcktes 
utifrån tidigare arbetslivserfarenheter med patienter som lever med detta och möten med 
dessa patienter skapade en undran över om detta påverkade deras liv. Intresseområdet kan 
kopplas till vårdvetenskapen då patienter eventuellt kan uppleva ett lidande när de blir i 
behov av enteral eller parenteral nutrition, vilket är sjuksköterskors ansvar att lindra. En 
bristande kunskap från hälso- och sjukvården gentemot patienterna kan leda till en negativ 
påverkan på deras hälsa, sjuksköterskor bör därför öka förståelsen och kunskap för att kunna 
stödja och möta patienterna. Genom detta examensarbete är förhoppningarna att skapa ett 
ökat intresse och en ökad kunskap hos sjuksköterskor. Ett ökat intresse samt ökad kunskap 
kan förhoppningsvis i slutändan bidra till en sådan högkvalificerad vård som möjligt för 
patienter som lever med enteral eller parenteral nutrition. 

2   BAKGRUND    
I bakgrunden presenteras definitioner av centrala begrepp, sjuksköterskans ansvarsområde, 
tidigare forskning och hur livskvalitet definieras utifrån litteraturen. Därefter presenteras det 
vårdteoretiska perspektivet innan bakgrunden avslutas med vald problemformulering. 

2.1   Definitioner  av  centrala  begrepp  
Under rubriken definitioner av centrala begrepp förklaras: enteral nutrition, parenteral 
nutrition, anhörig samt närstående. 

2.1.1   Enteral  nutrition    
Enligt Vårdhandboken (2017) kan enteral nutrition ges via en perkutan endoskopisk 
gastrostomi (PEG). Katetern läggs som en förbindelse och går genom bukväggen till 
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magsäcken. Westergren (2014) beskriver att sondmat är en typ av artificiell nutrition som ges 
enteralt, alltså via en sond till magtarmkanalen. Inom sjukvården används begreppet enteral 
nutrition för att beskriva sondmat. Anledningen till att människor ges nutrition enteralt är 
många. Ett exempel är vid dysfagi då sväljförmågan är nedsatt vilket gör att människor inte 
erhåller tillräckligt med nutrition genom munnen och även aspirationsrisk finns. Enligt 
Bechtold et al. (2016) kan anledningar till att patienter inte kan äta via munnen vara cancer, 
stroke och olika neurologiska sjukdomar. 

2.1.2   Parenteral  nutrition  
Westergren (2014) beskriver att parenteral nutrition är artificiell och kan bli aktuell om 
behovet av nutrition inte kan tillgodoses via munnen eller genom enteral nutrition. Enligt 
Hearnshaw och Thomson (2007) används idag parenteral nutrition på sjukhus och i allt 
större omfattning kan patienter även få parenteral nutrition i hemmet. Vanligt 
förekommande komplikationer av parenteral nutrition kan relateras till insticksstället. Kraft 
et al. (2013) beskriver komplikationer relaterat till parenteral nutrition vilket är nedsatt 
leverfunktion och andningssvikt. 

2.1.3   Anhörig  
Anhörig definieras utifrån Socialstyrelsen (2018) som en person inom familjen eller annan 
nära släkting.   

2.1.4   Närstående  
Utifrån Socialstyrelsen (2018) definieras närstående som en person som den enskilde anser 
sig ha en nära relation till. I detta examensarbete kommer patienten utifrån anhörigas 
perspektiv att benämnas som en närstående.  

2.2   Sjuksköterskans  ansvarsområde    
Svensk sjuksköterskeförening (2014) har utformat fyra grundläggande ansvarsområden för 
sjuksköterskan. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SFS,2017) gällande 
nutrition har sjuksköterskan ett ansvar gentemot patienter att konsultera med andra i 
vårdteamet. Vårdpersonal som har aktuell kompetens ska involveras så att patienter får en 
god och säker vård. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är en lag som förklarar att en 
god hälsa och vård ska ske på lika villkor för hela befolkningen och vårdpersonal ska sträva 
efter att förebygga ohälsa. Hälso- och sjukvården ska bygga på bra kontakt mellan patient och 
sjukvårdspersonal och patienternas självbestämmande och integritet ska respekteras. I 
enlighet med Socialstyrelsen (2011) är det viktigt att vårdpersonalen fokuserar på stöd och 
uppmuntran för patienter som får enteral eller parenteral nutrition för att de inte ska 
uteslutas från social gemenskap med andra eller uppleva isolering. 
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2.3   Tidigare  forskning  
Under denna rubrik kommer tidigare forskning utifrån sjuksköterskornas och anhörigas 
perspektiv att presenteras.  

2.3.1   Sjuksköterskors  perspektiv  
Bloomfield och Pegram (2012) skriver att sjuksköterskor har en viktig roll när det kommer 
till att identifiera patienternas behov gällande nutrition. Sjuksköterskors ansvar är att ha en 
god kommunikation med andra i vårdteamet, såsom exempelvis dietist. Vidare skriver 
Bjuresäter, Larsson, Nordström och Athlin (2008) att sjuksköterskors ansvar är att vara 
uppmärksamma på komplikationer gällande exempelvis infektioner och läckage. Enligt 
William och Leslie (2004) är sjuksköterskors omvårdnadsansvar hos patienterna som har 
enteral sond att underlätta och stödja vid tillförsel av sondnäring. Sjuksköterskor ska även 
främja välbefinnandet och minimera komplikationer. 
  
I en studie av Todd, Rosendaal, Duregon och Verhoef (2005) upplever sjuksköterskor en viss 
frustration gällande tidsbristen. Tidsbristen gör att sjuksköterskor inte hinner diskutera med 
patienternas anhöriga gällande bekymmer, ge stöd och svara på frågor vid start av enteral 
nutrition via en PEG. Sjuksköterskor rapporterar en frustration på grund av att de inte får 
tillräckligt med tid till att diskutera med patienterna och anhöriga kring PEG-relaterade 
problem. Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé (2010) beskriver att sjuksköterskors 
engagemang hos patienterna strävar efter att ge en sådan god vård som är möjligt. 
Sjuksköterskor beskrivs inte bara som budbärare utan även som kommunikatörer som 
vägleder för att kunna förverkliga en syn som innefattar god vård. Detta genom att 
sjuksköterskor använder alla sinnen såsom att se, höra och känna det som sker runtomkring. 
Sjuksköterskor beskrivs ha en viktig roll gentemot patientens familj, som att förmedla 
information och besvara frågor om patienternas tillstånd. Genom sjuksköterskors goda 
kommunikation och informativa roll öppnar detta upp för ett lagarbete och som 
mellanhänder i kommunikationen mellan läkare och familj (Bryon et al., 2010). 
  
Holmdahl, Sävenstedt och Imoni (2014) beskriver att utföra praktiska uppgifter ingår i 
sjuksköterskors uppgifter gällande parenteral nutrition i hemmet (HPN), såsom att ordna 
transport och installation av den utrustning som är nödvändig i patienternas hem. Detta för 
att uppnå och säkerställa en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor upplever stress genom 
svårigheter att kunna planera arbetet, med anledning av att det är  svårt att veta tidsspannet 
på HPN, när infusionen är klar eller ska kopplas bort. Den praktiska hanteringen av HPN 
upplevs förutom tidskrävande även energikrävande. Sjuksköterskor beskriver att ansvaret av 
den praktiska hanteringen av HPN blir lagd på dem med anledning av allmänläkares brist på 
kunskap. De beskriver ett behov av upprätta en plan kring HPN, för att lättare kunna planera 
arbetet utifrån detta. När det inte finns en plan leder detta till en känsla av osäkerhet hos 
sjuksköterskorna. Om en plan upprättas menar sjuksköterskor att besluten kommer att bli 
tydligare och osäkerheten kring HPN kommer att minska. Sjuksköterskor uttrycker behov av 
stöd i arbetet men att vägledning inte prioriteras. 
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2.3.2   Anhörigas  perspektiv      
Bjuresäter, Larsson och Athlin (2012) skriver att vara nära anhörig till någon som blir 
beroende av sondmatning innebär en stor förändring eftersom att anhöriga upplever 
begränsningar i vardagen. Anhöriga tycker att de tvingas in i att ta ansvar för något som de 
saknar stöd för från hälso- och sjukvården. Anhöriga beskriver begränsningar i det dagliga 
och sociala livet, då enteral nutrition i hemmet är tidskrävande. Anhöriga upplever en 
ensamhet och har en oro för framtiden, samtidigt som de kämpar för att försöka upprätthålla 
ett sådant normalt dagligt liv i den mån det är möjligt. Anhöriga beskriver en förlust av 
samhörighet i det dagliga livet, då närstående undviker att delta vid måltidssituationer 
relaterat till att inte kunna äta oralt. Anhöriga upplever skuldkänslor kring den egna förmåga 
att kunna äta eftersom deras närstående inte kan äta oralt men önskar kunna. Anhöriga 
upplever en isolering och att det saknas stöd från andra familjemedlemmar (Bjuresäter, 
Larsson & Athlin, 2012). Detta är även något som Jukic, Gagliardi, Fagnani, Venturini och 
Orlandoni (2017) tar upp. De skriver att anhöriga till närstående med enteral sond gärna vill 
ha nära och kära hemma som stöd. När anhöriga får ha närstående hemma påverkar det 
anhörigas möjlighet till fritid, något som visas som en försämring i livskvaliteten. Försämring 
i livkvaliteten kan kopplas till att anhöriga inte får lika mycket fritid. 
 
Penner, McClement, Lobchuk och Daeninck (2012) beskriver att anhöriga upplever att 
dagliga rutiner blir lidande och att det blir en brist på deras egna fritidsaktiviteter då enteral 
nutrition upplevs tidskrävande och utgår från ett strikt schema. Det framkommer att det 
sociala livet blir lidande, exempelvis genom att anhöriga inte längre går utanför hemmet för 
att äta med anledning av närståendes avsaknad av att kunna äta oralt. Det framkommer även 
att anhöriga väljer att inte gå på sociala sammanhang själva då de inte vill lämna sina 
respektive hemma. I en studie av Orrevall, Tishelman och Permert (2005) framkommer det 
att gällande HPN uttrycker anhöriga tvivel till HPN då de anser att det kan innebära ett ökat 
lidande än vad det ger positiva effekter. Det beskrivs som en svår balansgång mellan att HPN 
ger positiva effekter eller om det bara förlänger livet på ett plågsamt sätt för de närstående. 
Penner et al. (2012) beskriver att anhöriga till personer som får enteral nutrition upplever att 
de inte har så mycket valmöjligheter när det kommer till att bli vårdgivare till sina anhöriga. 
Deras tidigare roll till sin anhöriga går från exempelvis make/maka till att istället bli vårdare. 
Anhöriga uttrycker utmaningar då de behöver balansera det dagliga livet med att ta hand om 
barn, eget arbete samt den nya rollen som vårdare. Anhöriga anser även att de är dåligt 
förberedda och mindre positiva till att ta det ansvar som kommer med enteral nutrition. 
Detta i relation till all den kunskap samt färdighet som krävs kring enteral nutrition av 
vårdaren. Studien beskriver att anhöriga upplever en fysisk och psykisk påverkan, som en 
rädsla eller ångest relaterat till vårdansvaret. Anhöriga kan uppleva en oro som i sin tur stör 
sömnen och även att sömnen blir avbruten med anledning av den närståendes behov på 
nätterna (Penner et al., 2012). Även Holmdahl et al. (2014) beskriver att anhöriga ofta får 
sömnen störd med anledning av att HPN ofta ges på natten. Det beskrivs att anhöriga bär en 
stor börda, då de ofta tar ansvar för att kontrollera att infusionen fungerar som det ska under 
natten. Studien av Smith et al. (2010) visar att av anhöriga som vårdar närstående med HPN, 
är 35% av dessa måttligt till svårt deprimerade. Av dessa använder 15 % rådgivning som hjälp 
för deras depression. I studien framkommer det även att anhöriga överlag känner sig beredda 
på att hantera HPN, men 14,3 % av de anhöriga uttrycker att de inte alls känner sig beredda 
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eller bara något förberedda. Anhöriga upplever en psykologisk och emotionell stress vilket 
visas genom begränsningar i sociala aktiviteter, osäkerhet kring att ekonomiskt kunna 
upprätthålla en försäkringsplan och utmattning relaterat till att HPN upplevs tidskrävande. 
Anhöriga som vårdare känner en ekonomisk stress, vilket relateras till kostnader som inte 
ersätts för sjukvård samt kostnad för försäkringar. En anhörig beskriver ekonomiska och 
praktiska bekymmer relaterat till flygresor på grund av behovet av ökad mängd bagage. Flera 
familjer i studien uttrycker en osäkerhet om framtiden och att de har ändrat sina planer för 
lång sikt, med hänsyn till HPN behandlingen. 

2.4   Livskvalitet  
Wärnå-Furu (2012) skriver att livskvalitet ofta kan kopplas samman med hälsa, särskilt när 
det handlar om människors subjektiva upplevelse av välbefinnande. Enligt Sandman och 
Kjellström (2013) är livskvalitet synonymt till ett gott liv och kan ha tre betydelser, vilket är 
att livet kan förstås, livet fyller ett syfte och livet har ett värde. SBU (2012) menar att 
livskvalitet bygger på människors egen uppfattning av sitt fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande. Hälsan spelar stor roll gällande livskvaliteten samt exempelvis familj och 
sociala relationer, arbete, fritid och samhörighet med andra. Även Rustøen (1993) belyser 
vikten av de psykiska- fysiska och sociala funktionerna i relation till livskvaliteten. De fysiska 
funktionerna gällande styrka, energi och förmåga är viktiga för att orka med normala 
aktiviteter och de psykiska funktionerna handlar om depression och ångest. Med de sociala 
funktionerna menas gemenskapen med andra och relationen till exempelvis familj och 
vänner. Hur människor bedömer sin livskvalitet är ofta förankrad i deras psykiska hälsa och 
oavsett vilket tillstånd människor befinner sig i går det att uppleva livskvalitet. Rustøen 
(1993) beskriver vidare att livskvalitet utgör en stor utmaning för hälso- och sjukvården i 
framtiden där sjuksköterskans uppgift är att hjälpa dessa människor att uppleva livskvalitet 
trots sjukdom, sorg eller nedsättning i fysiska- eller psykiska funktioner. Detta kan stärkas av 
Sandman och Kjellström (2013) som menar vidare att livskvalité är ett viktigt begrepp och 
värde inom hälso- och sjukvården då vårdpersonal genom vård och behandling kan göra 
människors upplevelser till det bättre eller sämre. Jankowska-Polańska, Kaczan, Lomper, 
Nowakowsi och Dudek (2018) skriver att hälsorelaterad livskvalitet kan ses som människors 
förväntningar i livet relaterat till deras kultur och hur de lever sina liv. Hur de lever sina liv är 
relaterat till mål, förväntningar, normer och bekymmer. Livskvalitet är ett brett begrepp som 
beror på människors fysiska hälsa, psykiska tillstånd, nivå av oberoende, sociala relationer, 
självkänsla och deras relation till att möta utmaningar i deras miljö. 

2.5   Vårdvetenskapligt  perspektiv  
Examensarbetet bygger på ett vårdvetenskapligt perspektiv utifrån Katie Erikssons teori om 
hälsa och lidande. Detta perspektiv används då hälsa och lidande kan påverka patienter som 
får parenteral och enteral nutrition. Det valda perspektivet används för att se hur patienter 
kan uppleva hälsa och lidande i relation till enteral och parenteral nutrition.  
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2.5.1   Hälsa  
Eriksson (2014) beskriver att människan “är” hälsa eller kan stödjas in till att vara i hälsa. 
Hälsa är i ständig rörelse och är en helhet. Hälsa kan ses från olika perspektiv men beskrivs 
som en helhet, att den är relativ samt individuell. Eriksson (1995) beskriver hälsa som en 
rörelse som sker i tre olika dimensioner. Människan rör sig mellan de olika dimensionerna 
som beskrivs som ett görande, varande och vardande i hälsa. Görande kan beskrivas som att 
ha hälsa, såsom att leva hälsosamt. Varande beskrivs som ett tillstånd av hälsa, där 
människan har en strävan att få uppleva välbefinnande. Vardande beskrivs som en strävan 
efter att försonas med de omständigheter som sker i livet, som att människan förstår sitt 
lidande och att det inte är något främmande. Eriksson (1995) menar vidare att när människor 
tvingas in i hälsa kan lidande uppstå. Detta då det finns situationer då människor måste få 
vara i lidandet och få vara patient. När människor utåt sett behöver uppvisa att de har hälsa 
trots att de inte har det tär det på krafterna. För att uppleva hälsa krävs det att den inre 
människan vill uppleva hälsa och att människan ser en mening i att varda. Enligt Eriksson 
(1995) kan människor uppleva hälsa med förutsättningen att lidande upplevs uthärdligt och 
hälsan kan upplevas som något viktigt och mätbart. Dock kan hälsan även gå förlorad.  

2.5.2   Lidande  
Eriksson (2014) beskriver att lidande är en förlust av människan själv, då människan känner 
att hon/han tappar kontrollen. Enligt Eriksson (1995) är en del av hälsan om människan har 
möjlighet att se lidande som en del av livet. Om lidandet upplevs outhärdligt kan det hindra 
människan från att växa och uppleva hälsa. Eriksson (2015) menar att lidande ofta uttrycks 
på olika sätt och att det saknas ord för att kunna uttrycka den egentliga känslan. Detta gör att 
lidandet omvandlas till något som kan uttryckas mer påtagligt. Lidandet omvandlas då till 
något som kan förklaras och te sig genom smärta, ångest eller fysiska uttryck som går att 
observera. Lidande är som en kamp, något som människan utsätts för och måste leva med, 
där människan ska kämpa, utstå och försonas. Människan kan vara i behov av hjälp med 
grundläggande behov och om dessa inte tillgodoses, upplever människan inte sin värdighet 
fullvärdig och upplever därmed ett lidande. Ett lidande beskrivs även som att bli utesluten ur 
gemenskap och känna en ensamhet. För människor som upplever sociala sammanhang som 
viktigt kan lidandet uppstå genom att de utesluts ur gemenskapen. Genom att försonas med 
sitt lidande och se möjligheter kan detta leda till att människan ser en mening i sitt lidande. 
Eriksson (2015) beskriver att det finns tre typer av lidande inom vården, vilket är 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande beskrivs som något som 
uppstår relaterat till människans sjukdom, exempelvis smärta. Det kan även vara kopplat till 
en behandling av en sjukdom. Vårdlidande är ett lidande som sker eller upplevs när 
patienten vårdas eller när vården uteblir. Det kan bland annat vara kränkningar eller 
maktutövning. Livslidande beskrivs som ett lidande relaterat till hur människan själv 
upplever sitt liv, vad det innebär att leva. Patienters lidande kan lindras genom att 
respekteras, inte dömas, förmedla hopp, stödjas och tröstas samt ge utrymme till att få vara 
patient och vårdas. För att inte skapa ett onödigt lidande bör allt som går att göra, göras för 
att lindra det. För att detta ska kunna ske bör det finnas en vårdkultur där patienten känner 
sig välkommen, respekterad och vårdad. 
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2.6   Problemformulering  
Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har en viktig roll när det gäller att stödja och 
underlätta för patienterna vid sondnäring. Sjuksköterskor ska även främja välbefinnandet 
och minimera komplikationer. Tidigare forskning visar samtidigt att sjuksköterskor upplever 
en frustration gällande tidsbristen. Brist på tid gör att de inte hinner diskutera med 
patienterna och anhöriga kring PEG-relaterade problem. Utifrån tidigare forskning beskriver 
sjuksköterskor även en stress genom att de inte hinner planera arbetet när patienterna ska få 
parenteral nutrition då det är svårt att veta när infusionen är klar och kan kopplas bort. Detta 
är något som beskrivs både tidskrävande och energikrävande. Tidigare forskning visar att 
anhöriga upplever att de tvingas in i att ta ansvar för något som de saknar stöd för från hälso- 
och sjukvården. Anhöriga upplever att egna fritidsaktiviteter blir lidande då enteral nutrition 
är tidskrävande. De beskriver att de går från att vara anhörig till att istället bli vårdare till sin 
närstående vilket anhöriga är dåligt förberedd på. Detta eftersom att anhöriga uttrycker att 
de inte besitter tillräckligt med kunskap och färdigheter. Sjuksköterskors fyra grundläggande 
ansvarsområden är att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. 
Det kan uppstå problem inom hälso-och sjukvården relaterat till att sjuksköterskorna inte 
har tid och därmed inte hinner diskutera uppkomna problem. Det kan även uppstå ett 
problem genom att anhöriga samtidigt upplever att det saknas stöd från hälso- och 
sjukvården och att de tvingas in till att bli vårdare utan att de besitter kunskap kring det. 
Detta kan göra att patienterna påverkas på grund av sjuksköterskors brist på tid samtidigt 
som att deras anhöriga kan göra misstag då de saknar kompetens. Genom en ökad kunskap 
av patienternas erfarenheter av att leva med enteral eller parenteral nutrition kan det leda till 
att sjuksköterskor får en bättre bild av hur patienternas hälsa kan främjas och lidandet 
lindras. Detta kan förhoppningsvis ge sjuksköterskor stöd i framtida arbete med patienter 
som får enteral eller parenteral nutrition. 

3   SYFTE  
Syftet var att skapa en översikt av patienters erfarenheter av att leva med enteral eller 
parenteral nutrition.  

4   METOD  
Metoden som valts är en allmän litteraturöversikt utifrån Friberg (2012). Detta för att skapa 
en översikt över patienters erfarenheter av att leva med enteral och parenteral nutrition. 
Datainsamlingen till examensarbetet kommer att byggas på forskning inom ämnet utifrån 
vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen har inte avgränsats till antingen kvalitativ eller 
kvantitativ forskning. Detta kopplas till Friberg (2012) som menar att i en litteraturöversikt 
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behöver valet av artiklarna inte begränsas till antingen kvantitativt eller kvalitativt, utan 
bägge kan användas. 

4.1   Datainsamling  och  urval  
I denna litteraturöversikt har tio vårdvetenskapliga artiklar valts ut, fem kvalitativa och fem 
kvantitativa, se bilaga 2. Området som valts att studera är patienters erfarenheter av att leva 
med enteral eller parenteral nutrition. En inledande litteratursökning gjordes för att se om 
det fanns tillräckligt med material till området. Tillräckligt med material hittades varpå, 
enligt Östlundh (2012) den egentliga litteratursökningen påbörjades. Östlundh (2012) 
beskriver att fokus på den egentliga informationssökningen ska ligga på att hitta 
vetenskapliga artiklar som hämtats från akademiska databaser. Materialet till 
examensarbetet söktes i databaserna PubMed och CINAHL plus som båda har 
vårdvetenskapligt perspektiv. Vid sökning av artiklar i CINAHL plus användes trunkering. 
Östlundh (2012) beskriver att trunkering innebär att man får fram olika böjningsformer på 
det valda sökordet. Det vanligaste trunkeringstecknet är en asterisk “*”. Genom att 
exempelvis ta bort sista bokstaven i nurse och istället skriva nurs* kan det ge fler träffar då 
det ger träff på både sjuksköterska, sjuksköterskor, sjuksköterskan etc. Östlundh (2012) 
beskriver att förutom trunkering kan även en annan sökteknik användas som kallas boolesk 
sökning. I boolesk sökning används ofta tre olika operatorer vilket är AND, OR och NOT. Den 
operator som användes i sökningarna till examensarbetet var AND. Detta för att koppla ihop 
två sökord och därmed få en bättre träff i artiklarna utifrån det valda syftet. Sökord som 
användes i artikelsökningen var parenteral nutrition condition AND quality of life AND 
adul*, enteral nutrition AND everyday life, PEG conditions AND enteral nutrition, 
parenteral nutrition AND impact AND life samt Enteral feeding tub* AND quality of life 
AND adul*, (quality of life [MESH term] AND enteral nutrition AND satisfaction). Östlundh 
(2012) förklarar att vanliga avgränsningar som görs vid sökning i databaser är tid, språk, 
dokumenttyp och Peer Reviewed. I den första artikelsökningen begränsades sökningarna till 
artiklar som publicerats mellan år 2003-2018. Då den första sökningen gav ett flertal träffar 
begränsades sedan urvalet till årtalen 2006-2018, då ett snävare resultat ville uppnås. 
Inklusionskriterier som användes var Peer Reviewed avgränsning, abstract available, artiklar 
som motsvarade syftet samt var publicerade på engelska mellan år 2006-2018. En av 
artiklarna var skriven 2003 och inkluderades på grund av att den svarade på syftet och 
materialet bedömdes vara aktuellt till det kommande resultatet. Östlundh (2012) beskriver 
att artiklar som är avgränsade med Peer Reviwed sorterar ut artiklar som publicerats i 
vetenskapliga artiklar. Östlundh (2012) beskriver vidare att vid sökning av artiklar kan fältet 
för abstract användas. Detta gör att databasen finner de sökta orden i artikelns 
sammanfattning. Vid sökning i CINAHL användes abstract available för att snabbt få en 
överblick vid läsningen om artikeln svarade an syftet. Östlundh (2012) beskriver 
exklusionskriterier som något som valts bort eller begränsar sökningen. Exklusionskriterier 
var studier som var reviewartiklar och studier som omfattade personer under 18 år, då det 
inte passar allmänsjuksköterskans område. För att se tillvägagångssättet i sökandet efter 
artiklar, se Bilaga 1. 
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Friberg (2012) beskriver att första steget i en översikt är att använda sig av ett 
helikopterperspektiv. I de valda artiklarna utifrån litteratursökningen läses 
sammanfattningarna för att få ett grepp om helheten. Helikopterperspektivet används för att 
få en översikt av artiklarna samt att läsningen sker kritiskt. I examensarbetet användes 
helikopterperspektivet vid den första artikelsökningen för att få en bättre överblick över vad 
som publicerats inom de valda området. Först lästes artiklarnas rubriker. Ansågs de vara 
relevanta lästes även artiklarnas abstract. Detta för att se om det var relevant till det valda 
området i examensarbetet. Var abstract aktuellt till ämnet lästes hela artikeln igenom. 
Friberg (2012) beskriver att för att kunna inkludera samt exkludera studier ska dessa 
kvalitetsgranskas. Dessa kvalitetsgranskades genom frågor enligt Friberg (2012) vilka kan ses 
i bilaga 3. De kvantitativa frågorna var tretton stycken och tre kvantitativa artiklar bedömdes 
vara av hög kvalitet (9-13 poäng). Två artiklar var av medel kvalitet (5-8 poäng). De artiklar 
som fick (0-4 poäng) bedömdes vara låg kvalitet och artiklar som fick dessa poäng skulle i så 
fall exkluderas. Kvalitetsgranskningen av de kvalitativa artiklarna innehöll 14 frågor. Två av 
artiklarna var av hög kvalitet (10-14 poäng). Tre artiklar fick medel kvalitet (6-9 poäng). Låg 
kvalitet var artiklar som fick (0-5 poäng). De kvalitativa och kvantitativa artiklarna med hög- 
eller medel kvalitet inkluderades. Inga av artiklarna som granskades fick låg kvalitet.  

4.2   Analys  av  data  
Efter kvalitetsgranskning av de valda artiklarna påbörjades dataanalysen. Friberg (2012) 
beskriver att i en allmän litteraturöversikt sker analysen i tre steg. Det första steget som 
gjordes i analysen var att läsa igenom varje artikel flera gånger och det som var mest relevant 
till det valda syftet sammanfattades i ett dokument på sidan av. Detta kopplas till Friberg 
(2012) som skriver att steg ett är att få ökad förståelse och förstå studiernas sammanhang, 
vilket uppnås genom att läsa igenom studierna flera gånger. Därefter identifierades likheter 
och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat. Detta hör enligt Friberg (2012) till steg 
två i analysen som innebär att likheter och skillnader identifieras. Skillnader och likheter i 
syfte och metod sammanställdes under två olika rubriker i resultatdelen. Viktigt att tänka på 
enligt Friberg (2012) är att resultatet i de kvalitativa respektive kvantitativa artiklarna 
presenteras olika. De kvalitativa studierna presenteras i kategorier eller teman, medan de 
kvantitativa studierna fokuserar på siffror. Steg tre innebär en beskrivande sammanställning, 
det vill säga en allmän översikt och utifrån skillnader och likheter presenteras resultatet 
under olika teman eller områden. Likheter och skillnader som hittades i artiklarnas resultat 
färgkodades och kunde därefter sammanställas med fem olika teman, vilket var: 
begränsningar, sociala relationer, behandlingens påverkan, livskvalitet samt behov av stöd. 

4.3   Etiska  överväganden    
Referenshanteringen har gjorts enligt APA-manualen för att enkelt kunna skilja på vad som 
är egna åsikter och andras texter. Vid användning av andras texter till examensarbetets 
bakgrund och resultat har referering till källan alltid angetts, vilket Vetenskapsrådet (2017) 
anser är grundläggande för en god sed. Vid sökning av artiklar valdes enbart de artiklar ut 
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som genomgått Peer-Review innan de publicerats för att styrka att artiklarna genomgått 
kritisk granskning. Detta då artiklar måste uppfylla vetenskapliga krav vilket innebär att de 
granskas kritiskt utifrån metodologiska, argumentativa och källkritiska aspekter (CODEX, 
2017b). CODEX (2017a) beskriver oredlighet i forskning såsom att inte fuska genom att 
fabricera, förfalska, plagiera eller på annat sätt stjäla vetenskaplig data och resultat. Vid 
användning av andras texter har oredlighet i forskning beaktas.  

5   RESULTAT    
I resultatet presenteras likheter och skillnader utifrån den allmänna litteraturöversikten av 
artiklarnas syfte, metod och resultat. Utifrån jämförelser av artiklarnas resultat identifierades 
fem teman: begränsningar, sociala relationer, behandlingens påverkan, livskvalitet samt 
behov av stöd.  

5.1   Likheter  och  skillnader  i  studiernas  syfte  
Under analysen av de tio artiklarna identifierades det att liknande syften fanns i tre av 
artiklarna (Liley & Manthorpe, 2003; Brotherdon, Abbott, & Agget, 2006; Tsang & Carey, 
2015). Syftet i artikeln av Brotherdon et al. (2006) var att undersöka hur PEG påverkade det 
dagliga livet utifrån patient och vårdgivares perspektiv. Syftet hos Liley och Manthorpe 
(2003) var att undersöka faktorer som påverkade det dagliga livet och fokus låg på 
beslutsfattning och anpassning samt positiva uppfattningar kring enteral sondmatning. 
Tsang och Carey (2015) syfte var att beskriva hur parenteral nutrition i hemmet påverkade 
det dagliga livet. Skillnader i syftet i dessa tre artiklar var att Tsang och Carey (2015) 
undersökte parenteral nutrition medan Liley och Manthorpe (2003) och Brotherdon et al. 
(2006) undersökte enteral nutrition. Två av artiklarna hade likheter då de båda utgick från 
enteral nutrition i hemmet (Bjuresäter, Larsson & Athlin, 2015; Faruquie et al., 2016). Det 
som skilde dem åt var att syftet i artikeln av Bjuresäter et al. (2015) var att undersöka hur det 
var att leva med enteral nutrition i hemmet och hur situationen kunde hanteras, medan syftet 
i artikeln av Faruquie et al. (2016) var att undersöka hur tillfredsställda patienterna var med 
insättning av PEG och patienternas livskvalitet.  
 
Likheter kunde identifieras i två artiklar, vilket var att undersöka hur patienternas livskvalitet 
påverkades av att få parenteral nutrition i hemmet (Schliefert & Carey, 2014; Senesse, 
Tadmouri, Culine,Dufour, Seys, Radji, Chambrier, 2015). Syftet i artikeln av Schliefert och 
Carey (2014) var även att fastställa nutritionsstatus hos patienter med parenteral nutrition. 
Syftet i artikeln av Senesse et al. (2015) riktades in specifikt på cancerpatienter med 
parenteral nutrition. I övriga tre artiklar skildes syftet åt då artikeln av Vesey, Leslie och 
Exley (2008) syftade till att undersöka och öka förståelsen för faktorer som påverkade 
patienternas beslut när de valde att få en PEG. Syftet i artikeln av Abbott et al. (2007) var att 
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undersöka och jämföra de psykosociala aspekterna hos patienter med cystisk fibros (CF) som 
fick enteral nutrition, näringskomplement, inga näringskomplement och hälsokontroller. I 
artikeln av Martin, Blomberg och Lagergren (2012) var syftet att undersöka patienternas 
erfarenhet av PEG samt behovet av stöd. 

5.2   Likheter  och  skillnader  i  studiernas  metod  
 
Fem av artiklarna som valdes var kvalitativa (Vesey et al., 2008; Tsang & Carey, 2015; Liley & 
Manthorpe, 2003; Brotherdon et al., 2006; Bjuresäter et al., 2015). Likheter fanns i tre av de 
kvalitativa artiklarna då Grundad Teori användes som design (Vesey et al., 2008; Liley och 
Manthorpe., 2003; Bjuresäter et al., 2015). Skillnader fanns i två kvalitativa artiklar, varav en 
använde tematisk analys (Tsang & Carey, 2015). Den andra kvalitativ artikeln använde 
tvärsnittsstudier med kvalitativ design (Brotherdon et al., 2006).  
 
Vesey et al. (2008), Tsang och Carey (2015), Liley och Manthorpe (2003) och Brotherdon et 
al. (2006) använde semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vesey et al. 
(2008) utgick från ett schema under intervjun som behandlade områdena: information, 
värdering, press från omgivningen, stöd och reflektion. I studien av Tsang och Carey (2015) 
ställdes frågor till deltagarna, om exempelvis hur parenteral nutrition påverkade det 
vardagliga livet, sociala relationer samt hur livskvalitén påverkades. Liley och Manthorpe 
(2003) utgick från tre huvudområden till intervjuerna vilket var förändring och anpassning, 
anpassning vid hemkomst efter sjukhusvistelsen och uppfattning av att ha PEG. I 
intervjuerna av Brotherdon et al. (2006) användes både öppna och slutna frågor som 
behandlade ämnen såsom livskvalité, påverkan på det sociala livet, hur nutrition med PEG 
påverkade det dagliga livet och relationer. Bjuresäter et al. (2015) var den enda kvalitativa 
artikeln som inte använde semistrukturerade intervjuer utan använde istället intervjuer med 
öppna frågor. En intervjuguide användes till intervjupersonen som en påminnelse över 
viktiga teman. Viktiga teman beskrevs vara det dagliga livet, vård, support och kontakt med 
hälso-och sjukvårdspersonal. Intervjuaren uppmuntrade dessutom deltagarna till att prata 
fritt för att skapa en dialog (Bjuresäter et al., 2015).  
 
I fyra av de kvalitativa artiklarna skedde intervjuerna i patienternas hem (Vesey et al., 2008; 
Liley & Manthorpe, 2003; Brotherdon et al., 2006; Bjuresäter et al., 2015). I två av artiklarna 
skedde intervjuerna förutom i hemmet även på några sjukhus (Brotherdon et al., 2006; 
Bjuresäter et al., 2015). En artikel skildes åt då intervjuerna både skedde på vårdavdelning 
och ett par intervjuer över telefon (Tsang & Carey, 2015). Likheter i analysen fanns i tre av de 
fem kvalitativa artiklarna då intervjuerna transkriberades och kodades för att därefter 
identifiera teman och kategorier (Vesey et al., 2008; Tsang & Carey., 2015; Liley & 
Manthorpe, 2003). Skillnader fanns i två kvalitativa artiklar, varav en artikel använde öppen 
kodning efter att intervjuerna transkriberades för att skapa underlag för kategorier 
(Bjuresäter et al., 2015). Den andra kvalitativa artikeln analyserade datan deskriptivt och 
tematiskt (Brotherdon et al., 2006).  
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Fem av de valda artiklarna vad kvantitativa (Schliefert & Carey, 2014; Faruguie et al., 2016; 
Abbott et al., 2007; Martin et al., 2012; Senesse et al., 2015). Gemensamt för tre av de fem 
kvantitativa artiklarna var att tvärsnittsstudier användes som design (Schliefert & Carey, 
2014; Faruguie et al., 2016; Abbott et al., 2007). I två av de resterande kvantitativa artiklarna 
fanns skillnader i designen.. Den ena använde en observationsstudie som var prospektiv 
(Senesse et al., 2015). Den andra kvantitativa artikeln använde en prospektiv kohortstudie 
(Martin et al., 2012).  
 
Datainsamlingen skedde genom frågeformulär i samtliga kvantitativa artiklar (Schliefert & 
Carey, 2014; Faruguie et al., 2016; Abbott et al., 2007; Martin et al., 2012; Senesse et al., 
2015). Schliefert och Carey (2014) använde två frågeformulär för att mäta livskvaliteten. Den 
ena heter Short Form-36 (SF-36) och innefattade 36 frågor som undersökte åtta 
dimensioner. Några av dessa dimensioner var begränsningar gällande fysisk funktion, 
välbefinnande samt social förmåga. Svaren som framgick i SF-36 jämfördes sedan mot en 
kontrollgrupp i Australien. Det andra frågeformuläret heter Home Parenteral Nutrition-
Quality of Life (HPN-QoL) och baserades på 48 frågor. Frågorna var uppdelade i 4 skalor 
(kroppslig funktion, symtom, HPN och uppskattning av livskvaliteten). Varje skala hade 
poäng upp till 100 och högre poäng indikerade en högre livskvalitet, förutom gällande 
symtom-skalan då en högre poäng där indikerade en lägre livskvalitet. Faruquie et al. (2016) 
använde frågeformuläret World Health Organization Quality of Life Survey (WHOQOL-
BREF) som bestod av 26 frågor varav en var generell uppfattning av livskvaliteten och 
hälsan. Abbott et al. (2007) använde frågeformuläret Cystic Fibrosis QoL (CFQoL). 
Frågeformuläret innehöll 52 frågor med underteman såsom exempelvis sociala funktioner, 
kroppsuppfattning och påverkan på relationer. Svaren från de som hade PEG jämfördes 
sedan mot en kontrollgrupp som fick nutrition via en sond genom näsan. Abbott et al. (2007) 
använde även en skala som mätte självkänsla. Den kallades Rosenberg’s självkänsla-skala. 
Frågeformuläret som användes var Functional Assessment of Cancer Therapy-General 
(FACT-G). Frågeformuläret hade 27 frågor med 4 huvudrubriker vilka var fysiskt välmående, 
familj/sociala relationer, psykiskt välmående och funktionell förmåga. Livskvaliteten angavs 
utifrån “inte mycket”, “lite” och “väldigt mycket”. Deltagarna svarade på frågeformuläret 
FACT-G i början av behandlingen med enteral nutrition och samma frågeformulär 
besvarades sedan igen 28 dagar senare. Martin et al. (2012) undersökte med ett 
frågeformulär patienternas erfarenhet av att leva med PEG. Frågeformuläret innehöll tio 
frågor som innefattade skattning av exempelvis daglig aktivitet, sömn och självförtroende.  
 
Två av artiklarna hade gemensamt att undersökningen skedde på sjukhus (Martin et al., 
2012; Senesse et al., 2015). I en kvantitativ artikel skickades frågeformulären hem till 
deltagarna i studien (Faruquie et al., 2016). I två av artiklarna framgick det inte vart 
frågeformulären ifylldes (Schliefert & Carey, 2014; Abbott et al., 2007). Gemensamt för fyra 
av de fem kvantitativa artiklarna var att frågorna i de olika formulären skattades enligt 
likertskalan (Abbott et al., 2007; Senesse et al., 2015; Faruquie et al., 2016; Schliefert och 
Carey, 2014). Den femte kvantitativa artikeln hade svarsalternativen “inte alls”, lite” “ganska 
mycket” “väldigt mycket” (Martin et al., 2012). Vid analys av insamlat datamaterial hade tre 
av de kvantitativa artiklar p-värde<0.05 som signifikansnivå (Martin et al., 2012; Senesse et 
al., 2015; Faruquie et al., 2016). I en artikels metodavsnitt framgick det inte vilket p-värde 
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som var satt, men i resultatet tolkades enbart variabler med p-värden som var 0.05 eller lägre 
(Abbott et al., 2007). 
 
Den insamlade datan analyserades statistiskt i samtliga kvantitativa artiklar (Schliefert & 
Carey, 2014; Faruguie et al., 2016; Abbott et al., 2007; Senesse et al., 2015; Martin et al., 
2012). Likheter fanns i två artiklars då chi-test användes vid analys (Faruquie et al., 2016; 
Senesse et al., 2015). Skillnader mellan dessa två artiklar var att Faruquie et al. (2016) även 
använde t-test som analysmetod medan Senesse et al. (2015) även använde Wilcoxons test 
och Fishers test. Fishers test var även något som Martin et al., (2012) använde. Skillnader 
fanns i två kvantitativa artiklar då Schliefert och Carey (2014) använde median och 
kvartilavstånd medan Abbott et al. (2007) använde Mann-Whitney U-test vid analys.  

5.3   Likheter  och  skillnader  i  studiernas  resultat  
Under denna rubrik kommer studiernas likheter och skillnader presenteras genom fem 
teman som skapats under analysen: begränsningar, sociala relationer, behandlingens 
påverkan, livskvalitet samt behov av stöd. 

5.3.1   Begränsningar  
I studierna av Brotherdon et al. (2006), Tsang och Carey (2015), Schliefert och Carey (2014) 
och Martin et al. (2012) framkom det att enteral eller parenteral nutrition skapade 
begränsningar för patienterna. I resultaten av Brotherdon et al. (2006) och Tsang och Carey 
(2015) beskrev patienterna att de var begränsade i att göra saker utanför hemmet, såsom att 
resa iväg. Begränsningarna visades i resultatet av Brotherdon et al. (2006) genom att 
patienterna undvek att resa eller göra saker utanför hemmet eftersom det var mycket 
material att ha med sig, exempelvis en stor volym mat. Patienterna uttryckte även att det 
kunde vara svårt att hitta ett bra ställe att äta på när de var ute. Enligt Brotherdon et al. 
(2006) kunde begränsningar även vara att patienterna hade svårt att välja kläder eftersom att 
PEG:en tidvis läckte och denna begränsning visades hos både män och kvinnor. Enligt Tsang 
och Carey (2015) fanns det en frustration hos HPN patienterna gällande att vara bundna till 
en maskin i tolv timmar. Det begränsade deras liv och de beskrev att de inte kunde göra saker 
utanför deras hem, såsom att inte kunna åka och simma. Det blev även problem om 
patienterna ville campa eller resa iväg eftersom de då behövde extra bagage för pumpen och 
dess tillbehör. I en studie av Schliefert och Carey (2014) visades det även där att patienterna 
med HPN uttryckte begränsningar när det kom till aktiviteter utanför huset såsom resor. 
Utifrån frågeformuläret HPN-QoL, skattade patienterna en låg poäng gällande exempelvis 
förmågan till att resa. Kvinnorna i studien av Martin et al. (2012) kände sig mer begränsade i 
dagliga aktiviteter jämfört med männen (p=0.004). 

5.3.2   Sociala  relationer      
I studierna av Brotherdon et al. (2006), Liley och Manthorpe (2003) och Bjuresäter et al. 
(2006) framkom det att PEG:en påverkade patienternas sociala relationer. I studien av 
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Brotherdon et al. (2006) beskrev patienterna att PEG:en påverkade sociala sammanhang och 
att anhöriga fick hjälpa till mycket. Sociala aktiviteter med fokus på mat och dryck upplevdes 
som problematiska. En patient uttryckte att deras närvaro gjorde att andra kände sig 
obekväma eftersom de kunde äta oralt. I studien av Liley och Manthorpe (2003) beskrev 
patienterna att de påverkades av PEG:en och kunde därmed inte njuta av mat tillsammans 
med andra. Detta resulterade i att patienterna slutade att gå ut och äta med sina respektive. I 
studien av Bjuresäter et al. (2015) uttryckte patienterna att de uteslöts från sina sociala liv. 
Detta genom att omgivningen tog avstånd från dem på grund av deras PEG eftersom de inte 
kunde äta normalt då de matades via ett rör in i magen. I studien av Brotherdon et al. (2006) 
beskrev en annan patient att PEG:en påverkade relationen med deras anhöriga. Det visades 
som ensamhet och isolering eftersom de anhöriga inte vågade kramas på grund av rädsla för 
PEG:en.  
 
I resultatet av Tsang och Carey (2015) beskrev patienterna som fick HPN däremot att de 
fortfarande kunde äta ute på restaurang. På grund av deras nya matvanor utvecklade 
patienterna strategier kring restaurangbesök. Ibland valde de att inte äta alls och ibland 
kunde de beställa in en liten portion av en soppa eller någon lättare maträtt. Mycket av det 
sociala livet handlade om just middagar. Patienterna uttryckte dock inte någon större 
förändring i deras sociala liv utan de blev fortfarande inbjudna till middagar även om de inte 
ville äta. En av patienterna ville dock inte berätta om sitt tillstånd för anhöriga utan höll det 
för sig själv. Detta för att patienten var rädd för vad de anhöriga skulle tycka (Tsang & Carey, 
2015). 

5.3.3   Behandlingens  påverkan    
I studierna av Bjuresäter et al. (2015) och Tsang och Carey (2015) påverkade enteral och 
parenteral delvis det vardagliga livet positivt då patienterna kunde bo kvar hemma. 
Patienterna uttryckte i studien av Tsang och Carey (2015) att det bland annat innebar att de 
kunde ha anhöriga omkring sig och därmed ta kontroll över sina egna liv. I studierna av 
Bjuresäter et al. (2015) och Brotherdon et al. (2015) beskrevs måltidssituationen som 
tidskrävande. Resultatet av Tsang och Carey (2015) visade skillnad hos HPN patienter som 
istället beskrev det tidskrävande med att använda en aseptisk teknik för att förebygga risk för 
infektioner vid insticksstället. Det tog tid från det dagliga livet och proceduren blev som en 
extra rutin i vardagen. Detta gjorde även att patienterna uttryckte en ständig oro för att få 
infektion kring insticksstället. Enligt Bjuresäter et al. (2015) ledde behandlingen med enteral 
nutrition i hemmet (HETF) till praktiska problem vilket gjorde att patienterna helst ville 
slippa den, vilket bland annat visades genom minskad fysisk aktivitet. Den minskade fysiska 
aktiviteten ledde till trötthet, brist på energi och svårigheter med att utföra hushållsarbeten. 
Dessa bekymmer baserades på patienternas olika erfarenheter av behandlingen med HETF. 
Problem som uppstod med behandlingen påverkade patienternas välbefinnande, exempelvis 
genom att röret läckte eller att infusionspumpen inte fungerade om den skulle. Problem som 
också uppstod var tidig mättnad, illamående och diarré (Bjuresäter et al., 2015). Brotherdon 
et al. (2006) beskrev sömnbesvär kopplat till att PEG:en stack ut, något som patienterna 
uttryckte gjorde det svårt för dem att förflytta sig i sängen. Skillnad fanns i studien av Tsang 
och Carey (2015) där patienterna som enbart fick HPN under natten beskrev dagarna som 
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mer fria. Tsang och Carey (2015) redogör för att en patient sa “During the day I am free as a 
bird, which is good. I can do normal things. You know, have as much a normal life as 
possible” (Participant 1) (s.19). Innan de fick HPN var de svaga och det fanns ingen energi för 
dagliga aktiviteter, men genom HPN fick de tillbaka energin.  
 
I studien av Vesey et al. (2008) uttryckte kvinnorna att synen på den egna kroppsbilden blivit 
negativ och att relationen till familjen påverkats efter insättning av PEG:en. Detta berodde på 
PEG:en som syntes. Vesey et al. (2008) redogör för att två patienter sa “This one’s bulky, you 
can see it under clothes" (Patient G) (s.13) “You tend to breath in when you walk so no-one 
can see it” (Patient C) (s.13). Inga utav männen i undersökningen kommenterade sitt 
utseende (Vesey et al., 2008).  

5.3.4   Livskvalitet        
I studien av Senesse et al. (2015) hade 84% av patienterna HPN som ett komplement till oralt 
intag. Vanligtvis fick patienterna enbart HPN på nätterna, medan några även fick HPN på 
dagtid. Utifrån frågeformuläret FACT-G där graden av livskvalitet angavs utifrån ”inte 
mycket”, ”lite” och ”väldigt mycket” visades det att patienterna som enbart fick HPN på 
nätterna hade bättre livskvalitet än de som fick HPN både dagtid och under natten 
(p<0.0015). Skillnader i livskvaliteten fanns gentemot artikeln av Faruquie et al. (2016) som 
använde frågeformuläret WGOQOL-BREF. Där framkom det att livskvaliteten hos patienter 
med enteral nutrition mätt utifrån psykisk och fysisk hälsa, socialt liv och omgivande miljö 
var lägre jämfört med kontrollgruppen (p<0.001). 
 
Patienternas kön påverkade livet med enteral eller parenteral nutrition (Abbott et al., 2007; 
Martin et al., 2012, Schliefert & Carey, 2014). Rosenberg’s självkänsla-skala visade att 
kvinnorna som hade enteral nutrition upplevde en lägre självkänsla jämfört med den grupp 
av män och kvinnor som fick nutrition via sond genom näsan (p<0.05) Männen 
rapporterades överlag ha en bättre livskvalitet gällande framtidsplaner (p<0.05), känsloliv 
(p<0.02) och fysisk funktion (p<0.02) (Abbott et al., 2007). HPN- QoL var ett frågeformulär 
som användes av Schliefert och Carey (2014). I det formuläret fanns kategorin “symptom”. 
En hög poäng inom den kategorin innebar en lägre livskvalitet. Resultatet visade att 
kvinnorna skattade en högre poäng jämfört med männen (51/100 poäng för männen och 
63/100 poäng för kvinnorna). Frågeformuläret visade alltså att kvinnorna hade lägre 
livskvalitet, vilket var relaterat till magbesvär, smärta och trötthet (Schliefert & Carey, 2014). 
Förutom kön kunde även ålder och utbildningsnivå ha en betydelse gällande livskvaliteten. 
Äldre patienter upplevde ökad begränsning i att påverka antalet matningar jämfört med de 
yngre (p=0.026). Gällande utbildningsnivå upplevde patienterna som var högutbildade att 
matningen var mer tidskrävande än de som inte hade någon utbildning (p=0.004) (Martin et 
al., 2012). 

5.3.5   Behov  av  stöd  
I studierna av Bjuresäter et al. (2015) och Vesey et al. (2008) uttryckte patienterna att de 
saknade stöd från vårdpersonalen. Enligt Bjuresäter et al. (2015) hade kunskap och stöd en 
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stor inverkan på patienternas välbefinnande. Många upplevde krångel och svårigheter med 
HETF. Gemensamt för patienterna som upplevde krångel och svårigheter med HETF var att 
alla var överens om att de saknade vägledning och stöd av vårdpersonalen. Patienternas 
förmåga att kunna hantera den nya situationen med HETF var relaterat till mängden 
information och stöd de fått från hälso- och sjukvården och kvaliteten på detta (Bjuresäter et 
al., 2015). I studien av Vesey et al. (2008) beskrev samtliga patienter att nödvändig 
information och att ha kliniker i närområdet var viktigt när de fick en PEG. Bara en av 
patienterna hade hört talas om enteral nutrition förut. Sex av patienterna tog beslutet om att 
få PEG utan några erfarenheter eller vidare kunskap kring det. Fem av sju patienter uttryckte 
att de inte hade fått tillräckligt med information av vårdpersonalen innan insättning av deras 
PEG, exempelvis gällande smärtan som kunde uppstå. Samtidigt beskrev Bjuresäter et al. 
(2015) att när patienterna fått tydlig information om hantering och vård av PEG:en, om 
komplikationer som kan uppstå och vart de kunde vända sig om de behövde hjälp, gav det ett 
lugnt och tryggt vardagsliv för dem. I studien av Bjuresäter et al. (2015) beskrev patienterna 
även att det fanns ett behov av stöd från en partner eller från någon annan i familjen, genom 
uppmuntran och engagemang. I resultatet av Brotherdon et al. (2006) uttryckte patienterna 
dessutom att de kände en skuld gällande sitt behov av hjälp gentemot sina anhöriga.  

6   DISKUSSION    
Under diskussionen kommer den valda metoden att diskuteras. Därefter diskuteras resultatet 
utifrån valt teoretiskt perspektiv samt tidigare forskning. Diskussionen kommer att avslutas 
med en etikdiskussion samt förslag på vidare forskning. 

6.1   Metoddiskussion  
Den valda metoden som användes var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). En 
allmän litteraturöversikt valdes eftersom att en systematisk litteraturstudie inte kunde 
användas då det fanns en tidsaspekt att ta hänsyn till. I en systematisk litteraturstudie enligt 
Friberg (2012) ska en ingående analys ske och det kvantitativa resultaten ska sammanställas i 
en metaanalys. Den allmänna litteraturöversikten valdes eftersom syftet var att skapa en 
översikt av patienters erfarenheter av att leva med enteral eller parenteral nutrition. Genom 
att sökningarna inte behövde begränsas till antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar 
kunde båda två användas vilket kunde ge en bredare bild av det aktuella problemet. Data som 
framkom under analysen utifrån kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde komplettera 
varandra. Detta genom att kvantitativ data kunde ge siffror och statistik som sedan 
kompletterades med patienters personliga upplevelser utifrån kvalitativa undersökningar. 
 
Artiklar som inkluderades var utförda i olika länder vilket kan styrka att problematiken finns 
i flera länder än i Sverige. De granskade artiklarna hade inklusionskriterier peer-review, 
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vilket enligt (CODEX, 2017b) styrker att artiklarna genomgått kritisk granskning och artiklar 
ska uppfylla vetenskapliga krav genom att granskas kritiskt innan de publiceras. Två artiklar 
söktes fram i PubMed och dessa två artiklar fanns även att tillgå i CINAHL plus. Eftersom det 
inte finns möjlighet att avgränsa med peer-review i PubMed kunde artiklarnas kritiska 
granskning styrkas genom en sökning även i CINAHL plus. I den första artikelsökningen 
begränsades sökningarna till artiklar som inte var äldre än från 2003. Då sökningen gav ett 
flertal träffar begränsades sedan urvalet till årtalen 2006-2018 då ett snävare resultat ville 
uppnås. Inklusionskriterier som användes var Peer Reviewed avgränsning, abstract available, 
artiklar som motsvarade syftet samt var publicerade på engelska mellan år 2006-2018. 
Artikeln från 2003 inkluderades ändå då det i analysen framkom att det fanns likheter mot 
en annan artikel från 2006, vilket ansågs styrka att forskningsläget inte förändrats avsevärt 
mellan 2003-2006. Resultatet i artiklarna var ofta bredare än det som var relevant till syfte. 
Detta gjorde att det som var relevant och svarade på syftet inkluderades och användes. 
Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara reviewartiklar samt omfatta personer 
under 18år, det inte passade till allmänsjuksköterskans område.  
 
Polit och Beck (2016) beskriver att giltighet är ett kriterium för att utvärdera trovärdighet och 
hur trovärdig datan är som samlats in. Tillförlitlighet beskrivs enligt Polit och Beck (2016) 
som att en annan forskare kommer fram till samma resultat genom en ny studie med samma 
förutsättningar. Om detta uppnås anses studien som tillförlitlig. Polit och Beck (2016) 
beskriver överförbarhet som i vilken utsträckning studiens resultat går att överföra och 
fungera i andra sammanhang eller grupper. Giltigheten har stärkts i examensarbetet då 
minimal omtolkning av data har genomförts samt noggranna översättningar av engelska ord 
till svenska. Tillförlitligheten kan påverkas negativt då patienternas perspektiv och 
erfarenheter är individuella. Vilket leder till ett varierat resultat och möjligheten till att få 
fram samma resultat igen är begränsat. Överförbarheten har stärkts genom att resultatet 
utgick från flera olika länder vilket gjorde det möjligt att överföra resultatet till andra grupper 
och sammanhang. Det som påverkar är att erfarenheter är individuella vilket begränsar 
överförbarheten.  

6.2   Resultatdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras likheter och skillnader i studiernas syfte och metod. Därefter 
kommer artiklarnas resultat att diskuteras.  

6.2.1   Likheter  och  skillnader  i  studiernas  syfte  och  metod  
Likheter var funna i tre av artiklarnas syfte, vilket var att undersöka sondmatningens 
påverkan på det dagliga livet (Liley & Manthorpe, 2003; Tsang & Carey, 2015; Brotherdon et 
al., 2006). Syftet hos Liley och Manthorpe (2003) riktades in på beslutsfattning och 
anpassning och positiva uppfattningar kring sondmatning. Detta gjorde resultatet smalare 
och mer begränsat än i övriga två artiklar.  
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Fyra artiklar hade liknande syfte då de undersökte hur det var att få enteral och parenteral 
nutrition i hemmet (Faruquie et al., 2006; Bjuresäter et al., 2015; Schliefert & Carey, 2014; 
Senesse et al., 2015). Likheter fanns med Tsang och Carey (2015) då de även undersökte 
påverkan av parenteral nutrition i hemmet. Detta gav en mer djupare förståelse för hur 
patienternas erfarenheter var att leva med sondmatning hemma. Senesse et al. (2015) studie 
var inriktad specifikt mot cancerpatienter vilket gav ett begränsat resultat. Skillnader fanns i 
två av de fyra artiklarna då de även undersökte hur livskvaliteten påverkades (Faruquie et al., 
2016; Schliefert & Carey,. 2014). Detta kunde kopplas till hur det var att leva med enteral 
eller parenteral nutrition, men det begränsade resultatet till enbart livskvalitet. Genom ett 
begränsat syfte kunde det samtidigt öka förståelsen för just begreppet livskvalitet men 
begränsa resultatet. Tre artiklar syfte skildes helt från övriga men var ändå relevanta till 
examensarbetets syfte (Vesey et al., 2008; Abbott et al., 2007; Martin et al., 2012). Detta då 
artiklarna fortfarande behandlade hur det var att leva med enteral och parenteral nutrition. 
 
I examensarbetet användes fem kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Genom att använda 
båda två ansågs som en styrka då resultatet kunde byggas upp både av djupare information 
och genom siffror. Detta gav en bredare bild av det som studerades. I tre kvalitativa artiklar 
användes grundad teori som design (Vesey et al., 2008; Liley och Manthorpe., 2003; 
Bjuresäter et al., 2015). En grundad teori menar Polit och Beck (2016) är en viktig metod för 
att studera fenomen i vårdandet. En annan artikel använde tematisk analys som design 
(Tsang & Carey, 2015). Övrig design som användes var en tvärsnittsstudie med kvalitativ 
design (Brotherdon et al., 2006).  I fyra av de fem kvalitativa artiklarna användes 
semistrukturerade intervjuer vid datainsamlingen (Vesey et al., 2008; Tsang & Carey, 2015; 
Liley & Manthorpe, 2003; Brotherdon, et al., 2006). I semistrukturerade intervjuer menar 
Polit och Beck (2016) att frågorna intervjuaren ställer kan fånga in en större och mer 
detaljerad information av ett fenomen. Detta gjorde då att de kvalitativa artiklarna som 
valdes ut och är semistrukturerade gav ett djupare resultat. Bjuresäter et al. (2015) var den 
enda kvalitativa artikeln som inte använde semistrukturerade intervjuer. De använde istället 
intervjuer med öppna frågor. En intervjuguide användes till intervjupersonen som en 
påminnelse över viktiga teman. Viktiga teman som beskrevs var det dagliga livet, vård, 
support och kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal. Intervjuaren strävade efter en öppen 
dialog med deltagarna och uppmuntrade dem därför till att prata fritt. 
 
Gemensamt för tre av de fem kvantitativa artiklarna var att tvärsnittsstudier användes som 
design (Schliefert & Carey, 2014; Faruguie et al., 2016; Abbott et al., 2007). Tvärsnittsstudier 
används när ett fenomen ska fångas in vid en enda tidpunkt och är användbara för att 
beskriva förhållanden mellan olika fenomen (Polit & Beck, 2012). I en artikel jämfördes HPN 
patienter mot en kontrollgrupp i Australien som inte hade HPN (Faruquie et al., 2016). Detta 
ansågs som en styrka då det gav en bild av livskvaliteten både från HPN patienter och icke 
HPN patienter, vilket kan varit viktigt för att se om det fanns några skillnader mellan dem. 
Av återstående två kvantitativa artiklar användes en prospektiv observationsstudie (Senesse 
et al., 2015). Den andra artikeln använde en prospektiv kohortstudie (Martin et al., 2012). 
Prospektiva studier anses vara starkare än retrospektiva trots att de är mer kostsamma (Polit 
& Beck, 2012).  
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Frågeformulär användes för att samla in den kvantitativa datan (Schliefert & Carey, 2014; 
Faruguie et al., 2016; Abbott et al., 2007; Martin et al., 2012; Senesse et al., 2015). Polit och 
Beck (2012) skriver att frågeformulär till skillnad från intervjuer är självadministrerad. 
Deltagarna läser frågorna och svarar på dem, något som kan påverka resultatet negativt då 
skillnader kan förekomma i deltagarnas läsförmåga och hur de tolkar frågorna. Därför ska 
frågorna formuleras så att det är enkelt att förstå dem (Polit & Beck, 2012). Samtliga 
kvantitativa artiklarna analyserades statistiskt (Schliefert & Carey, 2014; Faruguie et al., 
2016; Abbott et al., 2007; Senesse et al., 2015; Martin et al., 2012). Statistiska analyser är 
enligt Polit och Beck (2012) något som är lätt att läsa av då datorn gör uträkningarna.  

6.2.2   Artiklarnas  resultat      
Patienterna beskrev att PEG:en var livsavgörande och att det påverkade deras vardagliga liv 
delvis positivt eftersom PEG:en gjorde att de kunde bo kvar hemma. Patienterna kunde då ha 
anhöriga omkring sig. Detta kopplas till tidigare forskning av Jukic et al. (2017) som skriver 
att anhöriga gärna vill ha deras närstående med enteral sond hemma. Detta kan även kopplas 
till Eriksson (1995) som skriver att människan kan stödjas in i att ha hälsa, vilket patienterna 
kan göras av att få bo kvar hemma och vara omringade av anhöriga. Resultatet visade att 
patienterna med enteral eller parenteral nutrition var begränsade i att göra aktiviteter 
utanför hemmet. När patienterna fick parenteral nutrition uttryckte de att det exempelvis var 
mycket material att ha med sig vid resor. Ytterligare begränsningar visades vid 
måltidssituationerna hos både patienter med enteral nutrition och parenteral nutrition, 
relaterat till att det beskrevs tidskrävande. Patienterna med parenteral nutrition i hemmet 
uttryckte en begränsning med anledning av att de var bundna till en maskin i tolv timmar. 
Patienter med PEG beskrev sociala sammanhang och aktiviteter gällande mat och dryck som 
problematiska. Detta kan kopplas till tidigare forskning av Penner et al. (2012) som beskriver 
att anhöriga upplever att dagliga rutiner blir lidande och att det blir en brist på egna 
fritidsaktiviteter. Det sociala livet blir lidande genom att de inte kan gå ut och äta på 
restaurang längre då deras närstående inte kan äta oralt. Penner et al. (2012) beskriver vidare 
att anhöriga inte längre går på sociala sammanhang då de inte vill lämna sina respektive 
hemma. Eriksson (2015) beskriver att ett lidande kan uppstå om människor som upplever 
sociala sammanhang som viktigt utesluts ur en gemenskap. Därför blir det viktigt att 
sjuksköterskan uppmärksammar patienternas erfarenheter av att leva med enteral och 
parenteral nutrition. Detta genom att stödja patienterna och deras anhöriga och hjälpa dem 
att finna möjligheter för att underlätta vardagen och minimera påverkan på det dagliga livet 
och sociala relationer. Patienterna med parenteral nutrition i hemmet beskrev behandlingen 
som tidskrävande då mycket tid lades på att använda en aseptisk teknik för att förebygga 
infektioner vid insticksstället. Vilket utifrån tidigare forskning av Hearnshaw och Thomson 
(2007) kan relateras till att vanliga komplikationer av parenteral nutrition är relaterat till 
insticksstället. Detta kan även kopplas till tidigare forskning utifrån William och Leslie 
(2004) som beskriver sjuksköterskans omvårdnadsansvar som att främja välbefinnandet och 
minimera komplikationer. 
 
Dock beskrev patienterna som enbart fick HPN på nätterna dagarna som mer fria jämfört 
med om parenteral nutrition administrerats både dagtid och under natten. Även 
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livskvaliteten var bättre hos de som enbart fick HPN på nätterna jämfört med de som fick 
HPN både på dagtid och under natten. Detta kopplas till Eriksson (1995) som beskriver 
varandets nivå som försoning med de omständigheter som sker och att hälsa kan upplevas 
genom att lidandet upplevs uthärdligt, detta då de enbart får nutritionen på natten. Kopplat 
till tidigare forskning av Penner et al. (2012) och Holmdahl et al. (2014) uttrycker anhöriga 
däremot att deras sömn blir störd på grund av deras närståendes behov av nutrition på 
natten, vilket kan visa en skiljaktighet mellan patienternas och anhörigas erfarenheter. 
 
Resultatet visade att PEG:en begränsade patienternas val av kläder då PEG:en ibland läckte 
som en komplikation av behandlingen. Detta kan kopplas till livslidande enligt Eriksson 
(2015) som skriver att livslidande är ett lidande relaterat till hur människan själv upplever 
sitt liv och vad det innebär att leva. Eriksson (2015) beskriver vidare att för att inte skapa ett 
onödigt lidande, bör allt göras för att lindra det. Kvinnorna med enteral nutrition hade en 
lägre självkänsla än männen och kvinnorna som fick nutrition via en sond genom näsan. 
Männen hade överlag en bättre livskvalitet, något som kopplades till framtidsplaner, 
känsloliv och fysisk funktion. Kvinnorna hade en lägre livskvalitet vilket relaterades till 
magbesvär, smärta och trötthet. Detta är något som kopplas till tidigare forskning av 
Jankowska-Polanska et al. (2018) som beskriver livskvalitet som något som bland annat 
beror på människans psykiska och fysiska tillstånd och självkänsla. Detta innebär att det kan 
finnas skillnader i livskvaliteten gällande män och kvinnor. 
 
Patienterna uttryckte att de saknade stöd från hälso-och sjukvården. Patienterna med HETF 
beskrev krångel och svårigheter med att matas i hemmet och de var överens om att de 
saknade vägledning och stöd av vårdpersonalen. När information, stöd och vård uteblir för 
patienterna kan detta kopplas till Eriksson (2015) som beskriver vårdlidande som ett lidande 
som sker eller upplevs när patienten vårdas eller när vården uteblir. Eriksson (2015) 
beskriver vidare att ett lidande kan lindras genom att förmedla hopp och stödjas. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att se patienterna och hjälpa till så de kan stödjas in i hälsa. 
Utifrån tidigare forskning av Todd et al. (2015) beskriver sjuksköterskorna bristen på tid som 
frustrerande. De hinner sällan diskutera eventuella komplikationer, ge svar på frågor eller 
stöd vid start av enteral nutrition. Resultatet visade att nödvändig information och att ha 
kliniker i närheten var viktigt för de som hade PEG. Fynd visade även att när patienterna fått 
tydlig information om hantering och vård av PEG:en, om komplikationer som kan uppstå och 
vart de kunde vända sig om de behövde hjälp, gav det ett lugnt och tryggt vardagsliv för dem. 
Patienternas förmåga att kunna hantera den nya situationen med HETF var relaterat till 
mängden information och stöd de fått från hälso- och sjukvården och kvaliteten på detta. 
Kopplat till tidigare forskning av Holmdahl et al. (2014) uttrycker sjuksköterskor behov av 
stöd i sitt arbete, men att vägledning inte prioriterades. Utifrån tidigare forskning av Bryon et 
al. (2010) vill sjuksköterskan förverkliga en syn som innefattar god vård och beskrivs som en 
budbärare och kommunikatör som vägledare för att förverkliga det. Sjuksköterskan beskrivs 
ha en viktig roll gentemot patienten och patientens familj genom att svara på frågor och 
förmedla information. Genom att sjuksköterskan har en informativ roll och har en god 
kommunikation öppnar detta upp för ett lagarbete mellan läkare, sjuksköterska, familj och 
patient. Detta visar på att stödet från sjuksköterskorna är viktig utifrån patientperspektivet 
och för patientens erfarenheter av enteral eller parenteral nutrition. Tid är något som behövs, 
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då det möjliggör en god informativ kommunikation mellan sjuksköterska och patient, vilket 
leder till att de känner en trygghet. Patienterna uttryckte även att det även fanns ett ökat 
behov av att få stöd från en partner eller någon annan anhörig. Stödet kunde visas genom 
engagemang och uppmuntran. Kopplat till tidigare forskning av Bjuresäter et al. (2012) visar 
det att anhöriga känner en isolering och de uttrycker och önskar även ett ökat stöd från andra 
anhöriga, då de upplever att stöd saknas från andra anhöriga inom familjen. 

6.3   Etikdiskussion  
Utifrån CODEX (2017a) beaktades oredlighet i forskning vid användning av andras texter till 
resultatet, som att inte plagiera eller stjäla text. Utifrån Vetenskapsrådet (2017) har en god 
referering till respektive källa alltid angetts, då det är grundläggande för en god sed. Då 
artiklarna hade engelska som språk genomfördes översättningen av orden med noggrannhet 
för att inte förvränga eller översätta fel. Synonymer och google translate användes som ett 
komplement vid otydligheter i texten. Detta för att få en ökad förståelse av ordens innebörd 
och för att undvika misstolkningar. Artiklarna lästes igenom flera gånger enskilt av de två 
författarna vilket möjliggjorde en noggrannare förståelse av texten och en korrekt 
översättning, då en diskussion sinsemellan var möjlig. Alla tio artiklar till resultatet 
genomgick kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2012) granskningsfrågor. Utifrån CODEX 
(2017b) har även alla artiklar som valdes genomgått peer-review innan de publicerats för att 
styrka att de har granskats kritiskt. APA-manualen användes som refereringssystem för att 
inga misstolkningar skulle ske gällande egna åsikter och andras material. 

6.4   Förslag  på  vidare  forskning    
Vidare forskning inom ämnet behövs för att öka kunskapen om patienters erfarenheter av 
enteral och parenteral nutrition. Resultatet visar att patienternas erfarenhet och påverkan av 
enteral och parenteral nutrition är olika. Eftersom enteral och parenteral nutrition ökar inom 
hälso- och sjukvården kan det därför bli extra viktigt att fördjupa sig ytterligare i hur det 
påverkar patienterna. Därmed kan forskningen behöva fortsätta kring patienternas 
erfarenheter samt deras behov av stöd från hälso- och sjukvården. Resultatet visade att 
patienternas kön kunde påverka livet med enteral eller parenteral nutrition och därför 
föreslås även vidare forskning kring skillnader mellan kön och hur det påverkar patienterna. 
Detta för att öka förutsättningarna till att ge patienter med enteral eller parenteral nutrition 
en sådan hög kvalitet på vården som möjligt och för att främja hälsa. 
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7   SLUTSATS    
Syftet med examensarbetet var att skapa en översikt av patienters erfarenheter av att leva 
med enteral eller parenteral nutrition. Under analysen av artiklarna identifierades fem olika 
teman, vilket var begränsningar, sociala relationer, behandlingens påverkan, livskvalitet samt 
behov av stöd. Dessa fem teman ansågs svara an på syftet. Behovet av stöd och information 
från hälso- och sjukvården ansågs viktig för att bli bekväm med sondmatningen. De 
erfarenheter som yttrades mest var erfarenheter kring kroppskomplex av PEG:en, något som 
främst visades hos de kvinnliga patienterna. Begränsningar uttrycktes hos alla patienter vid 
aktiviteter såsom att äta ute på restaurang och att resa iväg. Samtidigt upplevde patienter 
med HPN att det sociala livet inte påverkades särskilt mycket. De kunde fortfarande äta på 
restaurang och blev fortfarande inbjudna till middagar. Det fanns både positiva och negativa 
erfarenheter kring parenteral eller enteral nutrition.  
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jämfört med med 
män och kvinnor 
som fick nutrition 
via sond genom 
näsan (p<0.05) 
Männen hade en 
bättre livskvalitet 
gällande 
framtidsplaner 
(p<0.05), känsloliv 
(p<0.02) och fysisk 
funktion (p<0.02).  

Medel 

Bjuresäter, K., 
Larsson, M., & 
Athlin, E.  
 
(2015) 
 
Patients’ 
experiences of 
home enteral tube 
feeding (HETF) – a 
qualitative study.  
 
Journal Of 
Research In 
nursing. 

Syftet var att 
undersöka hur 
det var att leva 
med enteral 
nutrition i 
hemmet och hur 
situationen 
kunde hanteras. 

Kvalitativ 
 
Designen som 
användes var 
grundad teori 
 
Intervjuer med 
öppna frågor 
användes vid 
datainsamling 
 
Datan analyserades 
genom öppen 
kodning för att skapa 
underlag för 
kategorier  

Patienterna 
uttryckte att de 
uteslöts från sina 
sociala liv och 
måltidssituationen 
påverkades. Deras 
liv påverkades ändå 
delvis positivt av 
HETF.  

Hög 

Brotherton A., J. 
Abbott., & P. 
Aggett.  
 
(2006) 
 
The impact of 
percutaneous 

Syftet var att 
undersöka hur 
PEG påverkade 
det dagliga livet 
utifrån patient 
och vårdgivares 
perspektiv. 

Kvalitativ 
 
Designen som 
användes var 
tvärsnittsstudier 
med kvalitativ 
design 
 

Patienterna undvek 
att resa eftersom att 
det var så mycket 
material att ha med 
sig. PEG:en 
påverkade sociala 
sammanhang. 
Måltidssituationen 

Medel 
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endoscopic 
gastrostomy 
feeding upon daily 
life in adults. 
 
 Journal Of Human 
Nutrition And 
Dietetics. 

Semistrukturerade 
intervjuer användes 
vid datainsamling 
 
Datan analyserades 
deskriptivt och 
tematiskt 

tog mycket tid och 
patienterna beskrev 
att de hade 
sömnbesvär.  

Faruquie, S.S., 
Parker, E.K., & 
Talbot, P. 
 
(2016) 
 
Evaluation of 
patient quality of 
life and satisfaction 
with home enteral 
feeding and oral 
nutrition support 
services: A cross-
sectional study.  
 
Australian Health 
Review: A 
Publication Of The 
Australian Hospital 
Association. 

Syftet var att 
undersöka hur 
tillfredsställda 
patienterna var 
som fick enteral 
nutrition i 
hemmet 
angående service 
och livskvalitet. 

Kvantitativ 
 
Designen som 
användes var 
tvärsnittsstudier 
 
Frågeformulär 
användes vid 
datainsamling 
 
Datan analyserades 
genom chi-test och t-
test 
 

Livskvaliteten hos 
patienter med 
enteral nutrition 
lägre jämfört med 
kontrollgruppen 
(p<0.001). 

Hög 

Liley A.J., & 
Manhorpe, J.  
 
(2003) 
 
The impact of home 
enteral tube feeding 
in everyday life: A 
qualitative study. 
 
Health & Social 
Care In The 
Community. 

Syftet var att 
undersöka 
faktorer som 
påverkade det 
dagliga livet och 
fokus låg på 
beslutsfattning 
och anpassning 
samt positiva 
uppfattningar 
kring enteral 
sondmatning. 

Kvalitativ  
 
Designen som 
användes var 
grundad teori 
 
Semistrukturerade 
intervjuer användes 
vid datainsamling 
 
Datan analyserades 
genom att 
intervjuerna 
transkriberades och 
kodades  

Patienterna kunde 
inte njuta av mat 
med andra. Därför 
slutade de att gå ut 
och äta med sina 
respektive.  

Medel 
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Martin, L., 
Blomberg, J., & 
Lagergren, P.  
 
(2012) 
 
Patients’ 
perspectives of 
living with a 
percutaneous 
endoscopic 
gastrostomy  
(PEG).  
 
BMC 
Gastroenterology.  

Syftet var att 
undersöka 
patienternas 
erfarenhet av 
PEG samt 
behovet av stöd. 

Kvantitativ  
 
Designen som 
användes var en 
prospektiv 
kohortstudie  
 
Frågeformulär 
användes vid 
datainsamling 
 
Data analyserades 
genom fishers test  

Kvinnorna i studien 
kände sig mer 
begränsade i dagliga 
aktiviteter jämfört 
med männen 
(p=0.004). Äldre 
patienter upplevde 
ökad begränsning i 
att påverka antalet 
matningar jämfört 
med de yngre 
(p=0.026). 
Högutbildade 
upplevde att 
matningen var mer 
tidskrävande än de 
som inte hade 
någon utbildning 
(p=0.004). 

Hög 

Schliefert, E., & 
Carey, S.  
 
(2014) 
 
Nutritional status 
and quality of life in 
a cohort of 
Australian home 
parenteral nutrition 
patients: A pilot 
study.  
 
Nutrition & 
Dietetics: The 
Journal Of The 
Dietitians 
Association Of 
Australia. 

Syftet var att 
undersöka hur 
patienternas 
livskvalitet 
påverkades av att 
få parenteral 
nutrition i 
hemmet  
Samt fastställa 
nutritionsstatus 
hos patienter 
med parenteral 
nutrition.  

Kvantitativ 
 
Designen som 
användes var en 
tvärsnittsstudie  
 
Frågeformulär 
användes vid 
datainsamling 
 
Data analyserades 
genom median och 
kvartilavstånd 

Patienterna med 
HPN uttryckte 
begränsningar när 
det kom till 
aktiviteter utanför 
huset såsom resor. 
Kvinnorna hade 
lägre livskvalitet 
jämfört med 
männen, vilket var 
relaterat till 
magbesvär, smärta 
och trötthet.  

Hög 

Senesse, P., 
Tadmouri, A., 
Culine, S., Dufour, 
P., Seys, P., Radji, 
A., Chambrier, C.  
 
(2015) 

Syftet var att 
undersöka hur 
cancer- 
patienters 
livskvalitet 
påverkades av att 
få parenteral 

Kvantitativ 
 
Designen som 
användes var en 
prospektiv 
observationsstudie  
 

Patienterna som 
enbart fick HPN på 
nätterna hade bättre 
livskvalitet än de 
som fick HPN både 
dagtid och under 
natten (p<0.0015). 

Medel 
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A prospective 
observational study 
assessing home 
parenteral nutrition 
in patients with 
gastrointestinal 
cancer: benefits for 
quality of life. 
 
 Journal Of Pain 
And Symptom 
Management. 

nutrition i 
hemmet. 

Frågeformulär 
användes vid 
datainsamling 
 
Data analyserades 
genom Wilcoxons 
test, Fishers test och 
t-test 
 
 
 

Tsang, P., & Carey, 
S.  
 
(2015) 
 
Impact of home 
parenteral nutrition 
on daily life: A 
qualitative study of 
eight patients.  
 
Nutrition & 
Dietetics: The 
Journal Of The 
Dietitians 
Association Of 
Australia. 

Syftet var att 
undersöka hur 
parenteral 
nutrition i 
hemmet 
påverkade det 
dagliga livet. 
 

Kvalitativ 
 
Designen som 
användes var en 
tematisk analys  
 
Semistruktuterade 
intervjuer vid 
datainsamling 
 
Data analyserades 
genom att 
intervjuerna 
transkriberades och 
kodades  

Patienterna 
uttryckte en 
frustration kring att 
vara bunden till en 
maskin i tolv 
timmar. De kände 
sig begränsade i att 
göra saker utanför 
hemmet, såsom att 
resa bort. 
Patienterna 
uttryckte inga större 
förändringar i sina 
sociala liv och var 
delvis positiva till 
HPN då det gjorde 
att de kunde bo kvar 
hemma.  

Hög 

Vesey, S., Leslie, P., 
& Exley, C.  
 
(2008) 
 
A Pilot Study 
exploring the 
factors that 
influence the 
decision to have 
PEG feeding in 
patients with 
progressive 
conditions.  

Syftet var att 
undersöka och 
öka förståelsen 
för faktorer som 
påverkade 
patienternas 
beslut när de 
valde att få en 
PEG.  

Kvalitativ 
 
Designen som 
användes var 
grundad teori 
 
Semistrukturerade 
intervjuer vid 
datainsamling  
 
Data analyserades 
genom att 
intervjuerna 
transkriberades och 

Nödvändig 
information och att 
ha kliniker i 
närområdet ansågs 
viktigt. Sex 
patienter tog 
beslutet om att få 
PEG utan kunskap 
kring det. Synen på 
kroppsbilden hos 
kvinnorna 
påverkades negativt 
efter insättning 
samt relationen till 

Mede 
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Dysphagia. 

kodades familjen. 
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BILAGA  3  KVALITETSGRANSKNING    
  

Enligt Friberg (2012) s. 138-139 granskas kvalitativa artiklar enligt följande: 

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

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

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

•   Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

•   Hur är metoden beskriven? 

•   Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

•   Hur har data analyserats? 

•   Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

•   Vad visar resultatet? 

•   Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

•   Vilka argument förs fram? 

•   Förs det några etiska resonemang? 

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

•   Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?  

 

Enligt Friberg (2012) s. 139 granskas kvantitativa artiklar enligt följande: 

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

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

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

•   Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

•   Hur är metoden beskriven? 

•   Hur har urvalet gjorts? (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)? 

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

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

•   Vad visar resultatet? 

•   Vilka argument förs fram? 

•   För det några etiska resonemang? 

•   Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 
generaliserbarhet? 
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•   Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex omvårdnadsvetenskapliga 
antaganden? 
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