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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: artificiell nutrition är en behandling som förekommer i vården och skapar olika 

upplevelser hos patienter, bland annat oro och sociala begränsningar vid behandlingen. 

Anhöriga upplever även de en oro men även en okunskap över situationen. För att uppnå 

trygghet behöver patienter och deras anhöriga stöttning samt vägledning av sjuksköterskor. 

Syfte: att skapa en översikt över sjuksköterskors upplevelser av artificiell nutrition. Metod: 

allmän litteraturöversikt enligt Friberg, där 15 artiklar med kvalitativa och kvantitativa 

ansatser valdes ut. Resultat: liknande syften sågs i flertalet studier och en av de vanligaste 

metoderna för att samla in data var via intervjuer. I resultatet skapades tre teman för att lyfta 

fram aspekter av ansvar, kunskaper samt sjuksköterskors möte med artificiell nutrition. 

Bland annat visade det att olika ansvarsroller, tidsbrist samt sjuksköterskors tidigare 

kunskaper hade betydelse för vården av patienter och anhöriga. Slutsats: sjuksköterskors 

erfarenheter skapar en tryggare vård för anhöriga samt för de patienter som behandlas med 

artificiell nutrition. Ansvar i vården och kunskapen om artificiell nutrition är två andra 

aspekter som är avgörande för hur sjuksköterskor förhåller sig till vårdandet kring artificiell 

nutrition. 

Nyckelord: allmän litteraturöversikt, ansvarsfördelning, enteral nutrition, kunskap, 

parenteral nutrition, upplevelser  



2 

ABSTRACT 

Background: artificial nutrition is a treatment that occurs in healthcare and creates mixed 

feelings among patients, they experience anxiety and social constraints because of the 

treatment. Relatives also felt anxiety as well as a lack of knowledge of the situation. To 

achieve a sense of security, patients and their relatives needed support and guidance from the 

nurse. Aim: is to provide an overview of the nurse’s experience of artificial nutrition. 

Method: literature overview according to Friberg, 15 articles with both qualitative and 

quantitative approaches have been included. Results: similar aims were seen in most 

studies and one of the most common methods for collecting data was through interviews. In 

the results, three themes were created to highlight aspects of responsibility, knowledge and 

nurses meeting with artificial nutrition. Among other things, it showed that different roles of 

responsibility, the feeling of anxiety as well as the nurse's previous knowledge were 

important for the nurse’s care of patient and relatives. Conclusion: nurses’ experiences 

create a safer care for relatives and for those patients who are treated with artificial nutrition. 

Responsibility in the care and the knowledge about artificial nutrition are two other aspects 

that determine how the nurse is concerned with the care around artificial nutrition.   

 

Keywords: accountability, enteral nutrition, experience, knowledge, literature overview, 

parenteral nutrition 
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1 INLEDNING 

När beslutet om artificiell nutrition är ett måste för att få i sig livsavgörande näring skapar 

det omställningar i det vardagliga livet. Omställningen blir inte enbart för patienten utan för 

de personer patienten har i sin närhet. Sjuksköterskan fyller en viktig roll för patienter när de 

ska kliva in i nya utmaningar och omställningar i livet. Det är även sjuksköterskans ansvar att 

se till att patienten får individuellt korrekt anpassad information utifrån sin kultur samt att 

patienten förstår innebörden av informationen och därmed kan ge sitt samtycke till vård och 

behandling. Sjuksköterskan har också på sitt ansvar att främja hälsa och lindra lidande för 

patienten. 

Landstinget Sörmland har efterfrågat ökad kunskap i ämnet “att vara helt beroende av 

dropp och sondvälling”. Författarna till det här examensarbetet har under 

sjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) mellan åren 2015–2017 

uppmärksammats på hur lite information som ges om artificiell nutrition på de olika VFU 

placeringarna. Författarna blev intresserade av att se vilken erfarenhet och kunskap 

sjuksköterskor har om artificiell nutrition då sjuksköterskor möter och vårdar patienter som 

behandlas med artificiell nutrition i flertalet vårdinstanser. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs först begreppet artificiell nutrition. Sedan beskrivs sjuksköterskors 

ansvar utifrån styrdokument och lagar, tidigare vårdvetenskaplig forskning, 

vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv samt avslutningsvis en problemformulering. 

2.1 Artificiell nutrition 

Artificiell innebär att framställa något på konstgjord väg (Nationalencyklopedin, 2018), i det 

här fallet näring (nutrition). Artificiell nutrition (AN) handlar om att bevara en livsnödvändig 

näringstillförsel för personer som inte kan tillgodogöra sig vanlig föda oralt (via munnen) på 

grund av sjukdom eller förändrad livssituation till exempel en demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2011a). Begreppet AN är ett internationellt övergripande begrepp för både 

Enteral nutrition (EN) och/eller Parenteral nutrition (PN) (Socialstyrelsen, 2011b). Vidare 

beskriver Socialstyrelsen (2011a) att EN är när nutritionen ges med en sond via näsan, en så 

kallad nasogastrisk sond. Nasogastriska sonden går ner genom näshåla via matstrupen direkt 

ner i magsäck eller tarm och är förstahandsvalet när EN behandling blir aktuellt. En 
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nasogastrisk sond kan användas under en begränsad tid mellan 4–6 veckor. Varar EN 

behandlingen längre än 4–6 veckor bör övervägandet om att byta ut nasogastriska sonden till 

en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) istället. PEG fungerar på så sätt att den går 

genom bukväggen direkt in till magsäcken. Vårdhandboken (2017) belyser att EN kan ges 

som en total näringstillförsel eller som ett extra kosttillägg för att stärka upp patientens egna 

näringsintag. Enligt Socialstyrelsen (2011a) är PN är när nutritionen ges i blodet via en 

perifer venkateter eller en central venkateter och används främst när mag- och tarmkanalen 

är otillräcklig för att ta upp all näring. Oftast används inte PN som en total näringstillförsel 

utan en PN behandling utgår från att hjälpa patienten fylla upp sina nivåer av salt, vätska och 

näring.  

AN kan användas som näringstillförsel under en kortare tid eller under en livslång process, 

behandlingen ges under större delen av dygnet. Risk och nytta måste alltid vägas mot 

varandra innan AN blir aktuellt för patienten. Kommer nyttan att vara tillgodo eller kommer 

AN att orsaka onödigt lidande för patienten, är frågor som måste besvaras. Med AN 

behandling finns risken att patienten oavsiktligt isoleras från sociala sammanhang. 

Isoleringen gör att patienten saknar gemensamma måltider samt att avsaknaden av fast föda 

gör att patienten även saknar de smaksensationer som uppkom i samband med tidigare 

måltider. Patienten är i behov av stöttning och stöd från vårdpersonal i de situationerna. En 

komplikation vid AN behandling är skörare slemhinnor och minskad salivproduktion då 

munhålan inte längre används för att mala sönder nutritionen. Det är då viktigt med 

munhygien flera gånger dagligen eftersom muntorrhet ökar risken för infektioner 

(Socialstyrelsen, 2011a). Andra komplikationer som kan uppstå i samband med AN är bland 

annat buksmärta, lunginflammation, diarré, förstoppning samt rubbningar i kroppens vätske 

- och elektrolytbalans. AN är en behandling som alltid är läkarordinerad (Björkman & 

Karlsson, 2014). Övervakning och uppföljning av AN är två viktiga aspekter för att 

undanhålla komplikationer. Målet med AN är att personen kan tillgodose sitt dagliga och 

livsviktiga energi och näringsbehov (Socialstyrelsen, 2011a). 

Artificiell nutrition handlar om att bevara en livsnödvändig näringstillförsel för personer som 

inte kan tillgodogöra sig vanlig föda oralt (via munnen) på grund av sjukdom eller förändrad 

livssituation till exempel demenssjukdom. AN kan användas som näringstillförsel under en 

kortare tid eller under en livslång process. Risk och nytta måste alltid vägas mot varandra 

innan AN blir aktuellt för patienten. Kommer nyttan av AN att vara tillgodo eller kommer AN 

att orsaka onödigt lidande för patienten (Socialstyrelsen, 2011). AN är en åtgärd som alltid är 

läkarordinerad. Komplikationer som kan uppkomma i samband med AN är bland annat 

buksmärta, lunginflammation, diarré, förstoppning samt rubbningar i kroppens vätske - och 

elektrolytbalans (Björkman & Karlsson, 2014). Övervakning och uppföljning av AN är två 

viktiga aspekter för att undanhålla komplikationer. Målet med AN är att personen kan 

tillgodose sin energi och näringsbehov (Socialstyrelsen, 2011). 
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2.2 Sjuksköterskans ansvar utifrån styrdokument och lagar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är ett mål att sträva mot en god hälsa och att ge 

god vård för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för allas lika värde samt värna 

om människans värdighet och integritet. Vården ska också skapa trygghet, kontinuitet samt 

säkerhet. 

Det är en del av sjuksköterskans ansvar att följa de basala hygienrutinerna, rutinerna ska 

tillämpas av all vård- och omsorgspersonal. De basala hygienrutinerna ska användas vid 

kontakt med patienter och utrustning, samt vid undersökningar och behandlingar. Syftet 

med basala hygienrutiner är att förhindra överföring av smittor inom vård och omsorg 

(SOSFS 2015:10). 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten informeras om sitt hälsotillstånd och vilka 

metoder som finns att tillgå för vård och behandling. Patienten ska även informeras om 

risker för eventuella komplikationer, biverkningar och det förväntade vård- och 

behandlingsförloppet. Patienten ska även få möjligheten att själv välja behandlingsalternativ. 

Hälso- och sjukvård får inte ges utan ett informerat samtycke, vilket betyder att patienten är 

fullt införstådd med varför behandling sätts in, hur det går till och eventuella risker. 

Samtycket får när som helst tas tillbaka av patienten. 

2.3  Tidigare vårdvetenskaplig forskning 

Här nedan presenteras tidigare forskning utifrån två perspektiv; patienter och anhöriga. 

Tidigare forskningen belyser patienter och anhörigas upplevelser av artificiell nutrition och 

hur artificiell nutrition bland annat påverkar vardag och relationer. 

 Patienters upplevelser av artificiell nutrition 

Patienter ansåg att det fanns flera aspekter av Parenteral Nutrition (PN) och Enteral 

Nutrition (EN) i hemmet. En aspekt var att de upplevde begränsningar i deras dagliga 

aktiviteter (Tsang & Carey, 2015; Bjuresäter, Larsson & Athlin, 2015) på grund av att vid EN 

och PN krävs ett noggrant aseptiskt arbetssätt, bevara det rena rent och det sterila sterilt. Det 

gör att omvårdnaden tar mycket tid och gör att patienterna var kopplade till en maskin i 12 

timmar. En annan aspekt som Tsang & Carey (2015) lyfter fram var att patienterna också var 

mer självständiga i sin vardag vilket möjliggjorde att patienterna kunde delta i vardagliga 

aktiviteter. 

“Livlina” och “Jag lever” är uttryck som användes av patienterna när de i studien svarade på 

frågor hur PN påverkade deras liv. Flertalet patienter nämnde att utan PN skulle de inte 

finnas kvar längre (Winkler et al., 2010). Generellt tyckte patienter som behandlades med EN 

att det var något positivt då det ökar chansen till överlevnad. Patienter som behandlas med 

EN var tacksamma då det innebar överlevnad och gav dem även möjligheten att vara hemma 

(Bjuresäter et al., 2015). 
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Patienter med perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) tillfrågades hur de upplevde valet av 

PEG. Majoriteten av patienterna upplevde att de inte hade haft något val när beslutet om 

PEG blev aktuellt. De tyckte inte heller att de fick tillräckligt med information om PEG, dock 

visade det sig att PEG var en framgångsrik metod för att få i sig livsnödvändig näring 

(Brotherton, Abbot, Hurley och Aggett, 2007). Det skriver även Winkler et al. (2010) 

avseende PN, patienterna upplevde att deras näringsbehov kunde tillgodoses och att PN 

gjorde det möjligt för dem att gå upp i vikt och få kraft utan att behöva äta, det belyser också 

Orrevall, Tishelman och Permert (2005). Ett liknande resultat visades bland en grupp 

cancerpatienter som var med i en studie där de mätte livskvalité. Patienterna i studien hade 

fått artificiell nutrition (AN) då cancern exempelvis utgjorde problem att tillföra mat oralt. 

Det fanns två grupper i studien där grupp 1 hade sond och grupp 2 hade PEG. Båda 

grupperna i studien hade positiva och negativa upplevelser kring sin AN. En positiv 

upplevelse var att de inte behövde kämpa med att få i sig näring och vätska vid varje måltid. 

De negativa upplevelserna berodde på att det var tidskrävande och vissa hade problem med 

att få i sig all planerad nutrition varje dag. Patienterna kunde även sakna att äta och dricka 

den mat och dryck som de tidigare varit vana vid innan sjukdom, de hade även en önskan om 

att äta tillsammans med andra och ha en social samvaro vid måltider. I studien framkom det 

att patienterna inte föredrog någon av metoderna, sond eller PEG framför den andra (Tiblom 

Ehrsson, Sundberg, Laurell & Langius-Eklöf, 2015). 

Kunskap och stöttning visade sig ha stor påverkan på patienters förståelse, välbefinnande och 

trygghet i deras dagliga liv. Patienterna uttryckte ett behov av vägledning och stöttning för att 

få ökad förståelse, mängden och kvalitén på vägledningen de fått av vårdpersonal varierade 

från patient till patient. De patienter som var tillfredsställda med vägledningen hade fått 

mycket information med noggranna instruktioner om vad målet med EN var, hur de ska 

agera vid komplikationer och vart de kunde vända sig ifall de behövde hjälp av vårdpersonal. 

I studien fanns det också patienter som inte var tillfredsställda och de hade flera saker 

gemensamt; att de inte var redo för EN behandling; att de saknade vägledning samt stöttning 

från vårdpersonalen (Bjuresäter et al., 2015). Patienter fick beskriva sina upplevelser av 

vårdens kvalité vid PN i hemmet. En viktig del att belysa var att patienterna önskade ha 

tillgång till en sjuksköterska dygnet runt när problem uppstod. Det noterades även att de 

flesta behöver en erfaren och utbildad sjuksköterska för att kunna hantera vården av sin PN i 

hemmet eftersom bristande kvalité i vården av PN, okunskap eller osäkerhet i hanteringen av 

situationen skapade en oroskänsla och osäkerhet för patienterna (Dreesen et al., 2014). 

Viktiga delar att belysa var kommunikation och beslutsfattande både före och under 

behandling med AN. När patienterna själva tog initiativ kring ett beslut så handlade det 

oftast om att avstå en behandling eller åtgärd. Patienter som inte var lika intresserade av att 

vara involverade, få information eller ta beslut kring behandlingar ledde till att anhöriga och 

vårdpersonal då försökte tolka vad patienterna ville inför en behandling (Happ, Swigart, 

Tate, Hoffman & Arnold, 2007). Det finns olika synpunkter om vad som var viktigt för 

patienterna att veta om sin PN, bland annat att de visste att deras näringsbehov uppfylldes, 

även om de inte kunde äta, smälta eller absorbera maten helt. Patienterna förväntade sig 

realistiska målförklaringar och resultat med PN i hemmet. Det var även viktigt att veta om 

PN för hemmabruk skulle vara temporärt eller permanent. Patienterna upplevde att om de 
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fick information att PN skulle vara permanent kunde det hjälpa dem att hantera de 

psykosociala aspekterna av att vara beroende av PN i hemmet. Patienterna i studien uttryckte 

även sin oro över prognoser och rädslan för komplikationer som kan uppstå vid PN, istället 

försökte de att inte fokusera på sin begränsande situation för de ville kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt. De flesta accepterade förändringarna med PN i sitt liv och 

förmedlade en positiv attityd (Winkler & Smith, 2015). En begränsning som patienter med 

EN upplevde var i sociala relationer. EN behandling påverkade de sociala relationerna 

negativt då patienterna upplevde sig separerade från människor de tidigare varit sociala med. 

Det som ökade upplevelsen av social isolering var bland annat när de blev missförstådda, 

ignorerades eller inte togs på allvar av vänner, familj och vårdpersonal (Bjuresäter et al., 

2015). Patienter som upplevde begränsningar i sociala förhållanden visade sig bland annat i 

beteende, kommunikation och känslomässig instabilitet. Ett annat problem var även att de 

själva spenderade mindre tid på att besöka vänner och familj, delta i sporter eller andra 

aktiviteter (Huisman-de Waal, van Achterberg, Jansen, Wanten & Schoonhoven, 2011). 

 Anhörigas upplevelser av artificiell nutrition 

Anhöriga upplevde att det är ansträngande och svårt att vårda sin familjemedlem med EN, de 

har det svårt att hitta en balans mellan att vara vårdare och anhörig. Den sociala samvaron 

förändrades när en familjemedlem fick EN. Anhöriga upplevde situationen kaotisk och de var 

tvungna att delta i situationen trots att deras egen livssituation begränsades (Bjuresäter, 

Larsson & Athlin, 2012; Jukic, Gagliardi, Fagnani, Venturini & Orlandoni, 2016). Att ha ett 

ansvar för sin familjemedlems välmående upplevde de flesta anhöriga som både stort och 

oroväckande. Oron över om sonden var korrekt ditsatt, ifall näringen var tillräcklig eller om 

familjemedlemmen skulle få komplikationer var några av orsakerna till att de anhöriga hade 

svårt att uppleva trygghet i situationen (Penner, McClement, Lobchuk & Daeninck, 

2012).  Det psykologiska stödet från sjukvården var ett viktigt moment för anhöriga, de 

upplevde ofta att de fick en bristfällig information över hur sonden fungerade. När de 

däremot fick en mer utförligt genomgång om sondens funktion och även fick information om 

vad som kunde åtgärdas vid problem upplevde anhöriga en lättnad och trygghet inför den 

nya situationen och kunde slappna av i vården av sin familjemedlem (Jukic et al., 2016). 

2.4  Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet utgår i det här examensarbetet från Dorothea 

Orems egenvårdsteori. Orems teori om egenvårdteori har tre byggstenar som bygger på: 

egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem (Orem, 1980). 

Valet av Orems egenvårdsteori har gjorts utifrån att vid behandling med AN kan patienten 

mista sin förmåga till egenvård, AN är en behandling som kräver en aktiv medverkan i 

vården både från sjuksköterska och patient. Orem (2003) belyser en viktig roll 

sjuksköterskor har; att stödja patienten att återfå förmågan till egenvård (Orem, 2003). 

Enligt Orem besitter individen en naturlig kapacitet till att ta hand om sig själv. Omvårdnad 
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skall rikta sig in på att identifiera brister i individens kapacitet och vid behov ge stöd till 

individen (Orem, 2005). 

 Egenvård 

Orems omvårdnadsteori fokuserar på varje individs kapacitet till egenvård. Med det menas 

personens förmåga att ta hand om sig själv och sina anhöriga genom att tillgodose behov, 

samt skapa en upplevelse av helhet och balans i livet (Orem, 2003). Personer som engagerar 

sig i sin egenvård har den handlingskraft som är nödvändig för att kunna styra interna och 

externa faktorer som har en påverkan på deras egna funktion och utveckling. Egenvården 

innebär aktiviteter som individen utför för sitt eget bästa för att upprätthålla ett bra liv. 

Individer som bland annat är äldre eller sjuka kräver assistans alternativt fullständig hjälp 

med egenvårdsaktiviteter. Den äldre individen kräver fullständig vård eller assistans vid 

minskning av förmågor som begränsar valet eller utförandet av egenvårdsaktiviteter. Den 

sjuka individen kräver delvis eller fullständig vård från andra eller hjälp i form av utbildning 

beroende på individens hälsotillstånd (Orem, 1995). 

 Egenvårdsbrist 

Människan har kapaciteten att lära sig nya kunskaper och förmågor för att kunna vårda sig 

själva och sina anhöriga på bästa sätt. Det kallar Orem för egenvårdskapacitet (Orem, 2001). 

När egenvårdskapaciteten försämras och blir så pass stor att en egenvårdsbrist uppstår 

hamnar människan i behov av omvårdnad. Det är då viktigt att sjuksköterskan stödjer och 

främjar patientens egna hälsoresurser och den egenvårdsbrist som finns, det menas att 

hjälpa till med det som patienten inte längre klarar av själv. Omvårdnadens syfte blir att 

kompensera den förlorade förmågan att ta hand om sig själv genom att stödja patienten eller 

anhöriga till att återfå förmågan till egenvård (Orem, 2001). 

 Omvårdnadssystem 

Den tredje byggstenen som nämns i Orems (1995) teori är omvårdnadssystem där utbildning 

lyfts fram. Sjuksköterskan kan genom stöttning, vägledning och utbildning stimulera 

patientens intresse för egenvård och öka deras kunskap, vilket formar patientens 

terapeutiska miljö. Sjuksköterskan kan genom att förse patienter med utbildning bidra till att 

patienten återfår sin egenvård (Orem, 1995). 

Varje sjuksköterska måste vara kvalificerad till att utforma och tillhandahålla omvårdnad till 

personer som behöver hjälp. Omvårdnad innebär att personen själv eller med hjälp av 

sjuksköterskan skapar förmågan att uppnå sin vanliga och terapeutiska egenvård. 

Sjuksköterskan bör hjälpa till att övervinna de fysiska eller psykiska tillstånden som hindrar 

personen från att agera, avstå från att agera eller handla ineffektivt i sin egenvård. Utifrån 

patientens perspektiv är omvårdnad alltid något som tas emot, det är personlig hjälp eller 

hjälp från en person som är kvalificerad och kan hjälpa till. Från sjuksköterskans perspektiv 

är omvårdnad hjälp som ges. Hjälpen innebär en underlättning av patientens funktion 
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genom att uppfylla den terapeutiska egenvårdsbehoven under förutsättning att det uppfyller 

ansvaret för egenvården (Orem, 1995). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att artificiell nutrition påverkar patienter både positivt och negativt. 

Bland annat upplevdes det vara positivt med artificiell nutrition då patienten upplevde att 

deras liv förlängs. En negativ upplevelse var att behandlingen var tidskrävande och patienten 

var kopplad till en maskin i 12 timmar. Anhöriga upplevde att den nya situationen med 

artificiell nutrition dem ställdes inför, skapade svårigheter i att vara vårdare och anhörig 

samt växla mellan de olika rollerna. Patienter och anhöriga saknar kunskap, upplever 

begränsningar i det vardagliga livet, samt är i behov av stöttning och vägledning för att klara 

av vardagen. Genom stöttning och vägledning för patienter och deras anhöriga kan tillvaron 

förbättras och en trygghet i vården kan möjligtvis skapas. När personer mister sin funktion 

att själva kunna tillgodose sitt näringsintag skapas en egenvårdsbrist utifrån Orems 

teoretiska perspektiv. Sjuksköterskor upplevs ha ett ansvar i de situationerna att gå in och 

skapa ett engagemang och stöd för att på så sätt upprätthålla patienternas 

egenvårdskapacitet. Sjuksköterskor bör besitta kunskap av att vårda patienter med artificiell 

nutrition för att på så sätt öka tryggheten för patienter och anhöriga som kommer i kontakt 

med artificiell nutrition. Med det här examensarbetet är förhoppningen att skapa en 

litteraturöversikt, som kan möjliggöra för sjuksköterskor att öka sin kunskap och förståelse 

för sin egna professions upplevelser av att vårda patienter med artificiell nutrition.  

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt över sjuksköterskans upplevelser av artificiell nutrition. 

4 METOD 

En allmän litteraturöversikt på bearbetat material enligt Friberg (2012) har gjorts i det här 

examensarbetet. Valet av litteraturöversikt gjordes för att kunna skapa en översikt över 

kunskapsläget i berörda ämnet. De delar som valdes ut i de bearbetade materialen skapade 

en helhetssyn över studiernas syften, metod och resultat. Bearbetat material i en 

litteraturöversikt kan bestå av både kvantitativ och kvalitativ forskning. Genomförandet av 

en litteraturöversikt börjar med att ett ämne väljs ut där kunskapsläget behöver ses över. När 

ämnet är identifierat kan sökningen av bearbetat material börja. När sökningen sker ska ett 
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helikopterperspektiv anläggas, vilket innebär att de som söker efter studier ska läsa abstract 

med ett öppet sinne men också med kritiska ögon. Helikopterperspektivet innebär även att få 

en överblick över kunskapsläget för att se vad för utbud av studier det finns i nuläget, 

exempelvis om det är mest kvalitativa eller kvantitativa studier inom det valda området 

(Friberg, 2012). 

4.1 Urval och Datainsamling 

Artiklarna till det här examensarbetet har tagits fram via sökningar i databaserna CINAHL 

Plus, PubMed och MEDLINE. Inklusionskriterier som valts vid databassökningarna var att 

artiklarna ska vara vårdvetenskapliga, peer reviewed, publicerade mellan årtal 2007–2018, 

ligga under kategorin all adults, vara på engelska, innehålla abstract samt att 

sjuksköterskeperspektivet skulle kunna utläsas i artikeln. Bland de första sökningarna som 

gjordes valdes också inklusionskriteriet full text med, det togs sedan bort efter 

rekommendationer från Mälardalens Högskolas bibliotek i Västerås. Biblioteket menar på att 

via skolans nätverk är tillgängligheten på artiklar fler då prenumerationer på tidskrifter 

förekommer och med kriteriet full text begränsas artikeln till att enbart vara tillgänglig via 

webben och inte via prenumeration. Inklusionskriteriet 2007–2018 tog bort vid sista 

sökningen vid CINAHL Plus för att öppna upp för eventuella artiklar som kan vara av vikt 

och svara an på syftet. Exklusionskriterier innefattade perspektivet barn och/eller dietist och 

artiklar äldre än 2007 (med undantag för sista sökningen i CINAHL Plus där ingen 

avgränsning på årtal användes), även rapporter valdes bort. Vid sökningarna användes 

trunkering som är en sökteknik för att få fram böjningsformer av sökorden för att få fler 

träffar (Östlundh, 2012). Genom att använda trunkeringstecknet med den del av ordet som 

inte ändrar sig talar det om för databasen att det är det ordet som är av intresse. I det här 

arbetet har trunkeringstecknet asterisk (*) använts, exempel nurse*. En annan sökteknik som 

användes var boolesk söklogik som används när flera sökord ska kombineras. I det här 

examensarbetet har två operatorer använts: AND och OR för att bestämma vilket samband 

sökorden ska ha till varandra. AND används för att koppla ihop sökorden och genom att 

använda den här operatören styrs databasen till att söka på dokument som handlar om båda 

sökorden. OR används för att få fram antingen ena sökordet eller den andra och är till fördel 

vid sökningar av ett begrepp som kan ha flera olika synonymer (Östlund, 2012). Frassökning 

med citattecken (“) kring orden, exempel “parenteral nutrition” visar sökningen på att de 

orden hänger samman och får inte delas på, den metoden har använts flertalet gånger vid 

databassökningarna i det här examensarbetet. 

Första sökningen gjordes på databasen CINAHL Plus med sökorden parenteral nutrition 

AND nurses experience* och gav fem träffar varav alla artiklars abstracts lästes, tre artiklar 

valdes med till kvalitetsgranskning. Andra sökningen i CINAHL Plus med sökorden Artificial 

nutrition AND nurses experience* gav fyra träffar även här läses allas abstracts varav en 

valdes ut till kvalitetsgranskning. Första sökningen vid PubMed med sökorden parenteral 

nutrition AND nurses experience gav sex träffar. Alla abstracts lästes igenom, en var redan 

vald till kvalitetsgranskning efter sökning i CINAHL Plus. En översikt över samtliga 

sökningar, se bilaga A. En artikel “'High-tech' home care: overview of professional care in 
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patients on home parenteral nutrition and implications for nursing care.”  har hittats via 

sekundärkälla och togs med till kvalitetsgranskningen. Artikelsökningen resulterade totalt i 

16 stycken artiklar samt de sekundära sökningarna som gav en artikel. 

När sökningarna har skett har författarna börjat med att läsa artiklarnas titlar. Har titeln 

varit relevant har även artiklarnas abstracts lästs igenom. Författarna har under läsningen av 

abstracts hela tiden haft helikopterperspektivet i arbetsprocessen. Helikopterperspektivet 

skapade en kreativitet och öppenhet för författarna att se studiernas karaktär. Författarna 

fick då också chansen att skapa en överblick över vad för tidigare publicerad forskning som 

fanns inom ämnet. Friberg (2012) skriver att när resultatet av sökningen är gjord och 

artiklarnas abstracts lästs igenom, är nästa steg att avgränsa till ett urval av studier. Det 

innebär bland annat att med hjälp av sökord kan artiklar inkluderas samt exkluderas utifrån 

examensarbetets syfte. I det här steget har författarna använt sig av sökord som till exempel, 

“nurses experience”, “parenteral nutrition”, “tube feeding” och “nurses roll” vilket gav 

författarna ett mer begränsat och rättmätigt urval. Urvalet av studier gjorde att i slutändan 

valdes 17 stycken artiklar med till kvalitetsgranskningen. Efter att avgränsning av studierna 

har gjorts granskas studiernas kvalitet. En kvalitetsgranskning görs för att avgöra om 

studierna ska inkluderas eller exkluderas i en litteraturöversikt.  I en kvalitetsgranskning 

granskas varje studie noggrant utifrån förslagsvis Fribergs frågor för granskning av 

kvalitativa och kvantitativa studier (Fribergs, 2012). Författarna har inför 

kvalitetsgranskningen 17 stycken artiklar. Frågorna har formaterats om av författarna för att 

passa Ja och Nej frågor vilket i sin tur har lett till en tydligare kvalitetsgranskningsmall. I 

mallen skapades nio frågor för kvalitativa studier (grön markerade i tabellen) och åtta frågor 

för de kvantitativa studierna (blåmarkerade i tabellen), se bilaga B. I de studier som hade 

“mix method” gjordes granskningen på den del där sjuksköterskors perspektiv gick att 

utläsas. Kriterierna i kvalitetsgranskningsmallen har angivits som låg, medel och hög kvalité. 

Frågor där svaret har blivit ett Ja har givits 1 poäng medan svaret Nej gav 0 poäng. För att en 

artikel skulle vara av hög kvalité behövde artikeln 7–9 poäng, artiklar med medelkvalité låg 

på 4–6 poäng och artiklar med låg kvalitét 1–3 poäng. Två artiklar hamnade på en låg kvalité 

med enbart 3 poäng vardera under kvalitetsgranskningen, de valdes därmed inte med till 

Fribergs (2012) trestegsanalys. De artiklarna som valdes med till trestegsanalys var 15 

stycken, de artiklarna höll ett medel eller hög kvalité. Av de 15 artiklarna var nio kvalitativa, 

tre stycken var kvantitativa och tre artiklar var “mix method”. I två av artiklarna som hade 

“mix method” användes den kvalitativa delen och i en artikel användes den kvantitativa 

delen, se bilaga C för artikelmatris. 

4.2 Genomförande och analys 

När artiklarna var granskade analyserades de utifrån en trestegsanalys. Det första steget i 

analysen är att läsa artiklarna flertalet gånger för att skapa en ökad förståelse och se helheten 

genom artiklarna (Friberg, 2012). I det här examensarbetet har varje vald artikel lästs igenom 

var för sig samt gemensamt, det har vidare lett till att diskussioner har förts mellan 

författarna. Diskussionerna har lett till en ökad förståelse och helhet av de valda artiklarna 

och därmed förberett författarna inför steg två i trestegsanalysen. Andra steget i 
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trestegsanalysen är att urskilja likheter och skillnader i de kvalitetsgranskade studiernas 

syfte, metod och resultat (Friberg, 2012). I samband med steg två översattes artiklarna från 

engelska till svenska. I det här steget har författarna även tagit fram en översiktstabell till sig 

själva där studiernas syften, metoder och resultat ställts upp mot varandra. Det gjorde att det 

var lättare för författarna att kunna urskilja likheter och skillnader i studierna. 

Översiktstabellen är uppdelad på tre olika delar där första delen staplar upp alla studiers 

syften under varandra för att skapa en överblick där likheter sedan har färgkodats med olika 

färger. Likheter som kunde ses bland syftena och som färgades var att alla berörde ämnet AN. 

Andra delar av syftena som färgkodades var exempelvis AN behandling på sjukhus, 

sjuksköterskors beslutsfattande samt planering, kvalité och förbättring i vårdandet.  Ingen 

kategorisering eller gruppering av syftena gjordes i det här steget utan det färgkodade 

delarna i syftena skapade enbart en lättförståelig översikt över likheter och skillnader i 

artiklarnas syften. I den andra delen av översiktstabellen har varje studies metod kort 

sammanfattats och skrivits under varandra. Sedan har likheter i studiernas metoder 

färgkodats, exempel på ord som färgkodades var fenomenologisk, frågeformulär och 

intervjuer. Även här skapade det en bra översikt över likheter, det var också enkelt att se 

vilka skillnader som kunde ses. I den här delen av översiktstabellen har ingen kategorisering 

eller gruppering av metoder skett utan färgkodade ord har skapat en grund inför steg tre i 

trestegsanalysen. I den sista delen av översiktstabellen har författarna sammanfattat 

studiernas resultat. Sammanfattningarna lästes igenom och viktiga delar markerades med 

överstrykningspenna, bland annat sjuksköterskors känslor, sjuksköterskors roll vid AN, 

sjuksköterskors ansvar i vårdandet samt sjuksköterskors tidigare kunskap om AN. De 

överstrykningar som var liknande sammanfördes och tillslut skapades tre teman; 

Sjuksköterskors aspekter av ansvar, Sjuksköterskors möte med patienter som har artificiell 

nutrition och Sjuksköterskors kunskapsnivåer. 

Sista steget i trestegsanalysen är att skapa en beskrivande sammanställning och fokus ligger 

på att redogöra likheter och skillnader från det underlag som analyserats fram från studierna 

(Friberg, 2012). Författarna har i det sista steget börjat med att dela in studiernas syften efter 

färgmarkeringarna för att sedan gruppera metoderna utifrån sina tidigare färgkoder. Det vill 

säga att studier med liknande färgkoder har givit likheter och de referenserna har skrivits 

samman i resultatet. Färgkoder har också skapat skillnader mellan studiernas syften och 

metoder och referenser har ställts mot varandra. I de två första resultatdelarna har 

författarna först presenterat de nio kvalitativa och de två mix-method där kvalitativa delen 

användes för att sedan belysa de tre kvantitativa studierna och den mix-method där den 

kvantitativa delen togs med. I den tredje och sista delen av resultatet presenterades de tre 

tidigare nämnda teman och där har ingen uppdelning mellan kvalitativa, mix-method och 

kvantitativa studier gjorts, utan det skrevs under de tema där de kunde redovisas på bästa 

sätt. 
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4.3  Etiska överväganden 

Författarna i det här examensarbetet har under arbetets gång arbetat utefter CODEX (2017) 

lagar och etiska riktlinjer. Det är varje forskares ansvar att se till att forskningen är av god 

kvalitét och moraliskt acceptabelt, vilket gör att det är oacceptabelt att plagiera, fabricera 

eller förfalska vetenskapliga data och resultat. Polit och Beck (2012) belyser vikten av att 

arbetet byggs upp oberoende av egna åsikter och erfarenheter vilket i sin tur leder till att 

resultatet får en hög evidensnivå. I arbetsprocessen har de utvalda artiklarna granskats med 

en öppen syn och utan förförståelse för att skapa ett material som följer de etiska riktlinjerna. 

Till god forskningssed skall tydliga referenser och källor anges (SOU 1999:4). Referenser och 

källhänvisning har under examensarbetets gång redovisats med American Psychological 

Association (APA) style för att förtydliga och skilja på egna åsikter och insamlat material. 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras identifierade likheter och skillnader som framkom i studiernas syfte, 

metod och resultat. I det här avsnittet har författarna valt att PN, EN och PEG ska benämnas 

med det övergripande begreppet AN. 

5.1 Likheter och skillnader av studiernas syften 

De kvalitativa studiernas syften var bland annat att belysa sjuksköterskors uppgifter kring 

vårdandet av demenssjuka patienter med AN behandling på sjukhus (Bryon, Gastmans & 

Dierckx de Casterlé, 2010, 2012a, 2012b). Likheterna i Bryon et al. (2010, 2012b) studie där 

syften låg fokuset på beslutsfattandet kring AN så även Todd, Van Rosendaal, Duregon och 

Verhoef (2004) studie. Detta skiljer sig från syftet om hur sjuksköterskor förhåller sig till 

omvårdnaden för patienter med demens som vårdas hemma och som är i behov av 

nutritionsstöd (Palan Lopez, Amella, Mitchell & Strumpf, 2009; Smith, Amella & Nemeth, 

2016), liksom sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med PN i hemmet 

(Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2007). 

I en kvalitativ studie lyftes sjuksköterskors delaktighet fram vid beslutet gällande AN 

(Tsaloglidou, Rammos, Kiriklidis, Zourladani & Matziari, 2007). I två studier berörde syftet 

planering, kvalité och förbättringar i vården av AN (Bjuresäter, Larsson, Nordström & Athlin, 

2008; Huisman-de Waal, van Achterberg, Jansen, Wanten & Schoonhoven, 2011). Två 

kvalitativa studier utmärkte sig med sina syften där fokuset låg på att undersöka 

sjuksköterskors uppfattningar av PEG-användandet i hemmet, förståelsen och 

begränsningen kring PEG (Brotherton, Abbott, Hurley & Aggett, 2007; Yeh, Lo, Fetzer & 

Chen, 2010). De kvantitativa syftena var att fastställa sjuksköterskors kunskaper kring 
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omvårdnad och handhavande vid AN (Al Kalaldeh, Watson & Hayter, 2013; Chan et al., 2011; 

Ke et al., 2008). 

5.2  Likheter och skillnader av studiernas metoder 

Kvalitativa design användes i nio av studierna (Bjuresäter et al., 2008; Bryon et al., 

2010,2012a, 2012b; Holmdahl et al., 2007; Huisman-de Waal et al., 2011; Palan Lopez et al., 

2009; Smith et al., 2016; Yeh et al., 2010). “Mix method” användes i tre av studierna 

(Brotherton et al., 2007; Todd, et al., 2005; Tsaloglidou et al., 2007). 

Likheter kunde ses i elva studier , de använde sig av intervjuer som spelades in (Bjuresäter et 

al., 2008; Bryon et al., 2010, 2012a, 2012b; Holmdahl et al.,2007; Huisman-de Waal et al., 

2011;  Palan Lopez et al., 2009; Smith et al.,2016; Todd, et al., 2005; Tsaloglidou et al., 2007 

Yeh et al., 2010) och nio av de studierna transkriberade sitt datamaterial  (Bjuresäter et al., 

2008; Bryon et al., 2010, 2012a, 2012b; Holmdahl et al.,2007; Palan Lopez et al., 2009; 

Smith et al., 2016; Todd, et al., 2005; Yeh et al., 2010). Tre studier skilde sig från de övriga 

kvalitativa studierna då de genomförde en pilotstudie innan huvudstudierna gjordes 

(Bjuresäter et al., 2008; Chan et al., 2011; Tsaloglidou et al., 2007). Likheter och skillnader 

sågs i antalet sjuksköterskor som deltog i intervjuerna. Studien som hade flest deltagare vid 

kvalitativ design hade 21 sjuksköterskor (Bryon et al., 2010, 2012a, 2012b). De andra 

studierna med kvalitativ design och “mix-method” design hade 18 sjuksköterskor (Brotherton 

et al., 2007), 17 sjuksköterskor (Smith et al., 2016; Huisman-de Waal et al., 2011; Todd et al., 

2005), tolv sjuksköterskor (Tsaloglidou et al., 2007; Holmdahl et al., 2007), elva 

sjuksköterskor (Palan Lopez et al., 2009), tio sjuksköterskor (Bjuresäter et al., 2008) och åtta 

sjuksköterskor (Yeh et al., 2010). 

Ett fenomenologiskt synsätt utgick i metoderna (Bjuresäter et al., 2008; Yeh et al., 2010). 

Bjuresäter et al. (2008) valde att spegla sin fenomenologiska design bland annat utifrån 

Dahlgren och Fallsbergs kvalitativa tillvägagångssätt för fenomenologiska studier och 

Barnard, McCosker och Gerbers kvalitativa fenomenografi som riktar sig till att utforska 

förståelsen inom vården. Strauss och Corbins grounded theory användes för att analysera 

datamaterial (Yeh et al.,2010; Bryon et al., 2010, 2012a, 2012b; Palan Lopez et al., 2009; 

Smith et al., 2016). Glaser och Strauss grounded theory användes vid datainsamling och 

analys (Bryon et al., 2010, 2012a, 2012b). En av studierna använde sig av Elo och Kyngäs 

kvalitativa analysprocess när data analyserades (Holmdahl et al., 2007), till skillnad från 

Todd et al. (2005) som använde Crabtree och Millers vägledning vid kvalitativ forskning vid 

datainsamling. Två studier använde sig av andra metoder för analysering av data; Binominial 

regression för analys (Brotherton et al., 2007) och manuell kategorisering (Tsaloglidou et al., 

2007). Huisman-de Waal et al (2011) skilde sig från de andra studierna då de använde sig av 

Yanow och Schwartz-Shea metod och tolkningsavsnitt för att mäta validiteten i arbetet. 

Kvantitativ design användes i tre av studierna (Al Kalaldeh et al., 2013; Chan et al.,2011; Ke 

et al., 2008). Likheter i de kvantitativa studierna var att alla utgick från ett frågeformulär vid 

insamling av data. Skillnader sågs i antalet deltagande, 88 sjuksköterskor deltog (Ke et al., 
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2008), 253 sjuksköterskor (Al Kalaldeh et al., 2013) och 1198 sjuksköterskor (Chan et al., 

2011). Alla tre kvantitativa studiers metoder skildes åt när framställning av frågeformulär 

skulle skapas. En studie använde sig av quasi-experimental design för datainsamling (Ke et 

al., 2008) En annan studie genomförde en pilotstudie innan ordinarie frågeformulär delades 

ut (Chan et al.,2011). Den tredje studien formulerade sitt frågeformulär utifrån en tidigare 

publicerad studie (Al Kalaldeh et al., 2013). Alla kvantitativa studiers metoder använde sig av 

statistiskt chi-square test för att kontrollera sjuksköterskors erfarenheter av att vårda med 

artificiell nutrition (Al Kalaldeh et al.,2013; Chan et al., 2011; Ke et al., 2008). I två av 

metoderna användes flertalet tester för att granska material. Ett test var gemensamt för båda 

metoderna, Mann-Whitney test (Al Kalaldeh et al., 2013; Ke et al., 2008). Andra tester som 

användes var bland annat Kruskal-wallis test (Al Kalaldeh et al., 2013) och Yates test (Ke et 

al., 2008). 

5.3  Likheter och skillnader av studiernas resultat 

Nedan beskrivs de likheter och skillnader som identifierats i studiernas resultat utifrån syftet 

som är att skapa en översikt över sjuksköterskors upplevelser av artificiell nutrition. I den här 

delen av resultatet har studiernas inte delats upp mellan kvalitativa, mix-method och 

kvantitativa delar utan de redovisas under de tema där författarna i examensarbetet anser att 

de kan redovisas på bästa sätt. Likheter och skillnader har sammanställts i tre teman: 

Sjuksköterskors aspekter av ansvar, Sjuksköterskors möte med patienter som har artificiell 

nutrition och Sjuksköterskors kunskapsnivåer. 

 Sjuksköterskors aspekter av ansvar 

Sjuksköterskor upplevde ansvar i de olika roller som uppkom vid beslutet om AN, ett ansvar 

de upplevde var att föra patientens talan (Bryon et al., 2012a; Todd et al., 2005; Tsaloglidou 

et al., 2007), ett annat ansvar de kände var att ifrågasätta läkarens beslut (Bryon et al., 2012a, 

2010), dock kände sjuksköterskorna att de också hade ett ansvar i att aldrig ifrågasätta 

läkarens beslut framför patient eller anhöriga (Bryon et al., 2010). Det fanns även de 

sjuksköterskor som upplevde att de hade ett ansvar i att stödja läkaren när beslut om AN 

skulle tas (Todd et al., 2005), de stöttade läkaren i beslutet bland annat genom att dela med 

sig av sin kunskap och erfarenhet om AN. Ansvaret gentemot läkaren kunde brista då 

sjuksköterskor erfor att läkarna utstrålade en hierarki, vilket fick dem att se sig själva som 

underlägsna läkarna. På grund av den auktoritära utstrålningen läkaren hade blev 

sjuksköterskor skrämda och vågade inte stå för sina kunskaper och åsikter, de hade också då 

svårt att ta på sig ansvar vid beslutet (Bryon et al., 2012b). I de situationerna där 

sjuksköterskorna inte vågade stå på sig upplevde de även att de tappade en del av ansvaret 

om att föra patientens talan (Tsaloglidou et al., 2007). Ansvarsrollen kunde även upplevas 

som oklar kring beslutet om AN (Palan Lopez et al., 2009), samt uppföljningen av AN 

(Holmdahl et al., 2007).  Sjuksköterskor upplevde även att när beslutet om AN skulle tas var 

deras enda ansvar att rapportera observationer om patienter till läkarna eller att ansvara för 

stöttning av anhöriga oavsett vilket besluts som togs (Palan Lopez et al.,2009). 
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Sjuksköterskorna ville dock vara objektiva och ge en likvärdig information för att inte 

påverka patienter och anhöriga i beslutet om AN (Todd et al., 2005). Sjuksköterskorna 

upplevde även sig ensamma i ansvaret över AN uppföljning, de uttryckte att ansvaret var 

utöver deras kompetens (Holmdahl et al., 2007). 

Ett annan ansvarsområde sjuksköterskorna upplevde att de hade var att hela tiden hålla en 

direkt kontakt med patienten och anhöriga, vilket skapade en grundlig bild av vem patienten 

är och vad patienten vill. När patientens signaler var svåra att tyda på grund av 

demenssjukdom försökte sjuksköterskorna stoppa försämringen, de upplevde att de hade ett 

ansvar i att vara kreativa i sitt vårdande och på sätt också kunna skjuta upp beslutet om AN. 

När beslutet om AN var taget upplevde sjuksköterskorna även att de hade ett ansvar att skapa 

ett ställningstagande för den efterföljande vården. De sjuksköterskor som var eniga i beslutet 

om AN hade heller inga problem att ta ansvar och följa den vård som krävdes medan de 

sjuksköterskor som inte var eniga med läkaren i beslutet ifrågasatte beslutets giltighet (Bryon 

et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde även att de hade ett ansvar efter AN beslutet var taget. 

Ansvaret låg i att vägleda anhöriga genom att svara på frågor, dela ut information, men även 

att stötta och visa empati i situationen. Sjuksköterskor fick frågan om patienten och anhörig 

fått tillräcklig information och stöd. Majoriteten av sjuksköterskorna 83% tyckte att stöd och 

information givits, 6% upplevde inte att patienter och anhöriga fått de stöd de var berättigade 

till och 11% kände sig osäkra i frågan (Brotherton et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde att 

anhöriga vände sig själva till sjuksköterskorna efter att AN hade ordinerats och ville ha mer 

information, minska sin oro eller att de skulle förklara processerna på ett enklare språk än 

det medicinska (Bryon et al., 2010). 

När sjuksköterskor tog ansvar skapade det tillfredsställande samarbeten och engagemang i 

vården av patienterna. Sjuksköterskor hade i tillfredsställda samarbeten en regelbunden 

kontakt samt en ömsesidig förståelse för varandra i professionen.   När sjuksköterskors 

ansvar brast skapade det otillfredsställande samarbeten som berörde brister i bland annat 

informationsöverföring. Vid informationsöverföringen hade sjuksköterskor olika 

uppfattningar om vad informationen skulle innehålla, även oförståelse för andra i vårdteamet 

som upplevdes hindra samarbetet från att tillfredsställas (Bjuresäter et al., 2008). 

Samarbetet i vårdteamet var en viktig faktor för att upprätthålla god vård (Bjuresäter et al., 

2008; Huisman-de Waal et al., 2011). När ansvarsfördelningen skulle förtydligas erfor vissa 

sjuksköterskor en osäkerhet kring vården medan andra upplevde att ansvaret låg hos någon 

annan (Al Kalaldeh et al., 2013; Bjuresäter et al., 2008). Sjuksköterskor (21,7%) ansåg sig 

själva vara ansvariga över patientens nutrition medan majoriteten (77,9%) rapporterade att 

de upplevde att andra hade ansvaret över nutritionen (Al Kalaldeh et al., 2013). Vid otydlig 

definiering av ansvar tvingades sjuksköterskor att fatta egna beslut om vem ansvaret låg på. 

Det fanns också sjuksköterskor som identifierade brister angående patientsäkerheten och 

kontinuiteten i vården, i de situationerna var de tvungna att ta ansvar då ingen annan tog 

ansvaret. När ansvaret kändes tydligt kunde sjuksköterskor koncentrera sig på att ge den 

vård som var lämpad (Bjuresäter et al., 2008). När vården kom till en punkt där åtgärder 

skulle tas hade vissa sjuksköterskor svårigheter att skilja på personliga åsikter och kliniska 

bedömningar, vilket gjorde att det skapade en förvirring för sjuksköterskor av vad som var 

deras ansvar (Palan Lopez et al., 2009). 
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  Sjuksköterskors möte med patienter som har artificiell nutrition 

I mötet med patienter som hade artificiell nutritions behandling upplevde sjuksköterskor att 

de förlängde patienters liv (Holmdahl et al., 2007; Smith et al., 2016; Todd et al., 2005), de 

hade även upplevelsen av att AN bidrog med komplikationer som skapade ett lidande för 

patienten (Al Kalaldeh et al., 2013; Holmdahl et al., 2007; Smith et al., 2016). När patienten 

skickade signaler om att inte vilja leva längre ställdes sjuksköterskor inför avgörandet om det 

var god vård att påbörja AN behandling (Brotherton et al., 2007; Holmdahl et al., 2007). 

Sjuksköterskor fick frågan om de skulle avsluta AN behandlingen om de fick det alternativet, 

minoriteten av sjuksköterskorna svarade ja (6%), majoriteten svarade nej (83%) och 11% 

svarade att de inte visste och var osäkra (Brotherton et al., 2007). Sjuksköterskor upplevde 

ångest när beslut om AN behandling skulle upphöra, så länge AN var ordinerat upplevde 

patienten och anhöriga ett hopp om tillfrisknande. De sjuksköterskor som upplevde att de 

hade en nära kontakt med familjen hade mindre ångest när beslutet om att avsluta AN 

behandlingen blev aktuellt (Holmdahl et al., 2007). Sjuksköterskor upplevde även att när 

patienten var nära döden, sände de ut indirekta signaler till anhöriga om att AN inte kommer 

förbättra och hålla patienten vid liv (Bryon et al., 2010). 

En faktor som upplevdes i flertalet situationer var tidsbrist. Tidsbrist skapade i sin tur skuld, 

stress och upplevelsen av tung arbetsbelastning. (Holmdahl et al., 2007; Todd et al., 2005; 

Tsalogliodou et al., 2007). Skuld upplevdes när tiden inte räckte till för att ge 

uppmärksamhet till patienten och anhöriga, tid saknades även för att skapa en dialog vid AN 

relaterade problem (Todd et al., 2005). Sjuksköterskorna upplevde stress då omvårdnaden av 

AN var både tids- och energikrävande; tidskrävande då en osäkerhet över 

infusionshastigheten upplevdes; energikrävande då det var ett dagligt moment som 

upplevdes ta tid och som kunde avbryta sjuksköterskornas övriga uppgifter (Holmdahl et al., 

2007). Tidsbrist kunde även ses i Tsalogliodou et al., (2007) där sjuksköterskorna uttryckte 

att bristen av tid skapade en tung arbetsbelastning. I AN processen hade sjuksköterskorna 

olika handlingsstrategier för hur de hanterade de olika upplevelserna. Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att de kunde ventilera åsikter med sina kollegor och med tiden lärde sig 

sjuksköterskorna att ha en distans till de olika scenarion som de ställdes inför (Byron et al., 

2012a). 

  Sjuksköterskors kunskapsnivåer 

Med empirisk och praktisk kunskap samt erfarenhet skapade sjuksköterskorna ett gott 

självförtroende (Todd et al., 2005; Tsaloglidou et al., 2007). Med ett gott självförtroende 

vågade sjuksköterskorna vara mer delaktiga i beslutet om AN (Tsaloglidou et al., 2007). 

I en kvantitativ studie där två grupper deltog mättes sjuksköterskors kunskap om AN. 

Deltagarna i studien fick svara på frågor och blev poängsatta med en skala på 1–25. Ju högre 

poäng desto högre kunskap om AN hade deltagarna. Den ena gruppen var en 

experimentgrupp och den andra var en kontrollgrupp. Experimentgruppen tillhandahöll en 

föreläsning för att möjliggöra ökad kunskap om AN. Kunskapsnivån experimentgruppen 

hade innan föreläsningen hade ett medelvärde på 6,80 poäng med en standardavvikelse på 
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3,11 poäng. Efter föreläsningen låg medelvärdet på 10,96 poäng och standardavvikelsen på 

2,95 poäng. Kontrollgruppens kunskap hade innan föreläsningen ett medelvärde på 5,68 

poäng och standardavvikelse på 2.62 poäng och efter föreläsningen var medelvärdet på 5.21 

poäng med en standardavvikelse på 2.58 poäng. Kontrollgruppen hade ett p-värde på >0,05 

efter föreläsningen och experimentgruppen hade ett p-värde på <0,001 (Ke et al., 2008). I en 

av de andra kvantitativa studierna ställdes sjuksköterskorna inför scenarion gällande 

kunskap i tillhandahållandet av AN. Vid varje scenario skulle sjuksköterskorna svara i vilken 

ordning de skulle göra olika moment. Ett scenario var att beskriva de vanligaste metoderna 

sjuksköterskor använder för att bekräfta placeringen av AN innan tillförseln av nutrition. I 

första hand skulle 88,5% av sjuksköterskorna använda metoden pH papper (papper som kan 

läsa av magsäckens pH värde). Misslyckades de med pH pappret skulle 16,2% av 

sjuksköterskorna välja bubbeltest (sondens öppning sätts under vatten för att se om bubblor 

uppkommer) som metod två.  Skulle de två första metoderna misslyckas skulle den tredje 

metoden som 76,1% av sjuksköterskorna välja auskultationstestet (lyssnar efter ett kurrljud i 

magen när luft blåses in genom sonden) (Chan et al., 2011). Vilken metod sjuksköterskor 

föredrog skilde sig i Al Kalaldeh et al. (2013) studie där istället 66,4% av sjuksköterskorna 

valde auskultation testet som sitt förstahandsval. I studien av Chan et al. (2011) skulle 9,9% 

av sjuksköterskorna välja auskultation som sitt förstahandsval vid bekräftandet av 

sondplaceringen. 

När sjuksköterskors kunskapsnivå var i enlighet med vad som krävdes för situationen kunde 

sjuksköterskor uppleva en tillfredsställelse av att kunna delge kunskapen till andra, det 

skapade en trygghet för alla parter i vårdandet. Upplevelsen av bristen på kunskap kunde ses 

från två olika nivåer. Den ena nivån var när sjuksköterskor själva kunde se att de saknade 

kunskap, de kunde även se kunskapsbristen hos andra och var själva kunskapssökande. Den 

andra nivån såg inte sin egna kunskapsbrist och kunde då inte erhålla ny kunskap i ämnet 

(Bjuresäter et al., 2008). Likheter kunder ses när sjuksköterskor hade svårt att se att de 

saknade empirisk kunskap, de kunde inte delge anhöriga den senaste kunskapen och 

missbedömde situationer där AN var inblandat (Palan Lopez et al, 2009).  

6  DISKUSSION 

Syftet med det här examensarbetet var att med stöd av en litteraturöversikt skapa en översikt 

över sjuksköterskors upplevelser av artificiell nutrition. Under diskussion presenteras metod 

-, resultat - och etikdiskussion som sedan avslutas med en slutsats samt förslag på vidare 

forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

I valet av metod valdes först en litteraturstudie enligt Evans (2002) där kvalitativa artiklar 

analyseras och beskriver bland annat upplevelser. Under artikelsökning i databaserna gav få 

träffar på studier med enbart kvalitativ design, vilket gjorde att metoden ändrades till 

Fribergs (2012) allmänna litteraturöversikt. Då kunde både kvalitativa samt kvantitativa 

artiklar användas till resultatet. Valet att bredda sökningen gjordes då databassökningen gav 

fåtal träffar vid PN och EN. Ämnet breddades från PN eller EN till AN, vilket gav flertalet 

träffar vid sökning och ökade datainsamlingen. Vid sökningar i databaser har inga MESH 

termer används då författarna inte var medvetna om MESH termers syfte och styrka vid 

databassökningarna. Författarna vill understryka att ett alternativ till en allmän 

litteraturöversikt hade kunnat vara en studie med empirisk ansats där sjuksköterskor hade 

kunnat beskriva sina erfarenheter och kunskaper i ämnet. Vilket hade kunnat skapa en 

djupare förståelse för ämnet och öppnat upp för vidare studier (Polit & Beck, 2012). Ett annat 

alternativ hade kunnat vara att sjuksköterskor via ett frågeformulär besvarat relevanta 

frågeställningar. Fördelen med frågeformulär är att det kan bidra till ett större och mer 

utspritt urval, deltagarna kan vara anonyma vilket kan bidra till fler svar på besvärliga frågor 

(Polit & Beck, 2012). De alternativen hade dock givit nytt obearbetat material som hade 

behövt mycket tid och resurser för att utläsas, även ett godkännande från en etisk 

granskningsgrupp på Mälardalens högskola vid akademin Hälsa, Vård och Välfärd hade 

behövts. Med tanke på tidsramen för examensarbetet valdes en allmän litteraturöversikt med 

fokus på likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat för att på den möjliga 

tiden ändå skapa en god och bred överblick av den aktuella och befintliga forskningen i 

ämnet. 

Författarna använde sig av tre olika databaser: CINAHL Plus, PubMed, MEDLINE för att få 

bredd i sökning efter artiklar. En styrka författarna hade under sökningarna i databaserna 

var att hela tiden använda sig av helikopterperspektivet, som beskrivs av Friberg (2012) som 

något som öppnar upp sinnen och skapar en öppenhet till att bland annat se de olika 

perspektiven som framkommer i de olika artiklarna. De valda databaserna publicerar artiklar 

med vetenskaplig forskning inom områden som är väsentliga utifrån examensarbetets syfte. 

Vid sökning i databaserna användes olika söktekniker, vilket författarna anser vara en styrka. 

Trunkeringen möjliggjorde att sökord kunde böjas, boolesk söklogik kopplade ihop flera 

sökord och skapade en bredd av synonymer samt att frassökning behöll sökorden i dess rätta 

ordning (Östlund, 2012). Sökningen med olika sökord upptäcktes ge liknande resultat, vilket 

gjorde att valet av artiklar till kvalitetsgranskningen begränsades. Begränsningen av 

sökresultaten sågs som en svaghet då det var svårt att avgöra om begränsningen berodde på 

att sökningarna gjordes felaktigt eller om begränsningen var på grund av bristfällig forskning 

inom ämnet. Dock anser författarna att den forskning som analyserades, gav ett brett utbud i 

ämnet vilket kan vara en styrka för att skapa en fullständig 

litteraturöversikt.  Årtalsintervallerna vid sista sökningen i databasen CINAHL Plus valdes 

bort för att möjliggöra ett större utbud av vetenskapliga artiklar. Sökningen gav dock bara en 

extra artikel utanför tidigare årsintervallen. Den extra artikeln valdes med till 

kvalitetsgranskningen. Då sökningarna på de olika databaserna gav ett snävt resultat gjordes 

också sekundärsökningar utifrån relevanta artiklars referenslistor. Östlundh (2012) beskriver 
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sekundärsökningar som en effektiv sökmetod som bör göras vid all informationssökning för 

att grundligt och noggrant söka igenom fenomenet. Har sekundärsökningar gjorts finns 

möjligheten att ett gott slutresultat kan skrivas. 

Författarna uppmärksammade under databassökningarna att artiklarna till 

kvalitetsgranskning ur ett sjuksköterskeperspektiv var begränsade. Sökningarna gav träffar 

på tre artiklar med samma författare. Författarna i examensarbetet var medvetna om att de 

tre artiklarna utgick från samma studie, men med olika syften, alla tre valdes med till 

analysen. För att säkerhetsställa och påvisa kvalitén i examensarbetet har arbetsprocessen 

hela tiden följt tre begrepp, giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Giltighet innebär att 

resultatet i en studie ska besvara studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Resultatet har 

sammanställts utifrån tidigare publicerad vetenskaplig forskning som var Peer-reviewed och 

som bygger på en sanning. Artiklarna var av både kvalitativa och kvantitativa ansatser, vilket 

skapade en bredd till resultatet. Vilket i sin tur leder till att examensarbetets resultat svarar 

an på syftet och påvisar en giltighet. Flertalet artiklar som granskades hade liknande syften 

och gav också ett liknande resultat vilket gjorde att trovärdigheten i examensarbetet stärktes. 

Överförbarhet enligt Polit och Beck (2012) är när resultatet går att överföra till ett annat 

sammanhang eller studie.  För att kunna skapa en grund till överförbarhet bör urval, 

datainsamling och analys vara väl beskrivna och tillvägagångssättet ska beskrivas tydligt i 

arbetet. Giltigheten i examensarbetet skapar möjlighet till överförbarhet till andra 

vårdinstanser där sjuksköterskor möter och hanterar artificiell nutrition. Det sista begreppet 

från Polit och Beck (2012) är tillförlitlighet som innebär att läsaren ska kunna se hur 

examensarbetet har utformats, hur noggrant det är genomfört samt att resultatet ska hålla sig 

över tid. Examensarbetet har uppnått tillförlitlighet genom en noggrann beskrivning av 

genomförandet. Medföljande bilagor har skapats som visar tillvägagångssättet och 

urvalsprocessen när vårdvetenskapliga artiklar söktes fram och som styrker tillförlitligheten. 

Författarna i examensarbetet har inte engelska som modersmål och har behövt översätta 

samtliga artiklar till svenska och vid översättning kan misstolkningar ha uppstått. Med hjälp 

av Google translate och engelsk-svenskt lexikon har översättningar säkrat där tveksamheter 

uppstått.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen börjar med att likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 

diskuteras utifrån Polit och Beck (2017), sedan kommer en diskussion av likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. Resultatet diskuteras utifrån styrdokument och lagar, 

tidigare vårdvetenskaplig forskning, samt utifrån vårdvetenskapligt teoretiska perspektivet. 

 Diskussion av likheter och skillnader i studiernas syften och metoder 

Det finns både likheter och skillnader i studiernas syften vilket skapar en översikt över ämnet 

artificiell nutrition. Syftena berörde allt från sjuksköterskors uppgifter och förhållande kring 
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AN, delaktigheten i beslut om AN, sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

AN till sjuksköterskors kunskaper i omvårdnaden av AN. Bredden av studiernas syften 

skapade en översikt, vilket styrker examensarbetets syfte som är att skapa en översikt över 

sjuksköterskors upplevelser av artificiell nutrition.  

De studier där kvalitativ forskning har använts spelades intervjuerna in, vilket betyder att 

deltagarna i studierna har fått möjlighet att beskriva sina upplevelser på bästa sätt.  Vid 

intervjuerna där frågorna har varit öppna har deltagarna kunnat utveckla sina svar jämfört 

med de intervjuer som gjordes med slutna frågor så som Ja, Nej eller Osäker. Polit och Beck 

(2017) menar att intervjuer är en effektiv metod för datainsamlaren då personen även kan 

samla in data genom att observera den intervjuade personen samt ställa följdfrågor och där 

svaren får möjlighet att förtydligas. Antalet deltagare i de kvalitativa studierna varierade från 

åtta till 21 sjuksköterskor. I de tre studier där en kvantitativ design använts utgick alla från 

frågeformulär. I kvantitativa studier varierar antalet deltagare, rekommendationen är att ha 

ett så stort deltagande som möjligt. Är deltagarna många kommer också en bättre bild av 

populationen kunna återspeglas i resultatet och på så sätt öka studiens generaliserbarhet 

(Polit & Beck, 2017). I resultatet redovisades att antalet deltagare i studierna varierade från 

88 till 1198, även framställningen av frågeformuläret kunde skilja sig åt. En fördel med att 

använda sig av enkäter och frågeformulär är att ett bredare och större utbud av deltagare kan 

genomföra studien. Frågeformulär kan även besvaras anonymt, vilket kan öka 

svarsfrekvensen och ärligheten bland svaren (Polit & Beck, 2017). 

Alla studier som beskrivs i resultatet har givit en tydlig bild av sina deltagare, vilka metoder 

de använt samt att dataanalyser och resultat har varit väl beskrivna. Enlig Polit och Beck 

(2017) är det av vikt att studiers resultat analyseras med säkra mätinstrument som är 

anpassade efter att mäta det som ämnas att mätas i studien. 

  Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

I första temat som berörde sjuksköterskors aspekter av ansvar visade resultatet att 

sjuksköterskorna upplevde olika ansvarsroller vid beslut om AN. En av rollerna var att föra 

patientens talan, en annan ansvarsroll sjuksköterskor upplevdes ha, var att skapa en direkt 

personlig kontakt med patienten och anhöriga. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) har som 

mål att uppnå en individanpassad vård för att kunna tillgodose lika värde och värna om 

patientens värdighet och integritet. De sjuksköterskor i resultatet som visade erfarenhet och 

ansvar i yrkesprofessionen, som kunde stötta och vägleda sina patienter, skapade en god vård 

för patienten. I det vårdteoretiska perspektivet utifrån Orem (1995) är det av vikt att skapa 

ett omvårdnadssystem där sjuksköterskor ska stötta, vägleda och utbilda patienten för att på 

så sätt stimulera patientens intresse för sin egenvård och öka självinsikten. Utbildningen 

sjuksköterskor bidrar med till patienten kan i sin tur bidra till att patienten kan återfå sin 

egenvård. Vilket också speglar sig i tidigare vårdvetenskaplig forskning där patienter visar sig 

uppleva sjuksköterskors kunskap och stöttning som bidragande faktorer för ett ökat 

välbefinnande hos patienten (Bjuresäter et al., 2015), de kunde även då ha en positiv attityd 

till den nya vardagen (Winkler & Smith, 2015). 
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Sjuksköterskor upplevde ett ansvar av att ha en objektiv ställning till situationen för att på så 

sätt inte påverka patient och anhöriga i beslut om AN. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska 

patienten informeras om vilka alternativ det finns för vård och behandling, patienten ska 

även få möjligheten till att välja behandlingsalternativ. Vård och behandling får inte ges utan 

informerat samtycke.  Happ et al. (2007) lyfter fram i tidigare forskning att patienter inte var 

intresserade av att aktivt delta i beslutsfattandet kring AN och var beslutet om AN helt lagt i 

patientens händer hade patienten valt att avstå AN behandling. Orems (1995) egenvårdsteori 

menar att omvårdnad kan skapa en kunskap för patienten att övervinna sitt fysiska och 

psykiska tillstånd. Patienten kan då agera utefter vad som är bäst för situationen istället för 

att agera på upplevelsen av att ha mist sin egenvård. Ett annat ansvar som framkom i 

resultatet var att sjuksköterskor upplevde ha ansvar i att skapa sig en helhetssyn över 

situationen, patienten och anhöriga. Sjuksköterskorna kunde då få fram den information 

läkarna behövde för att kunna ta ett rättfärdigt beslut om AN. Sjuksköterskor upplevde även 

att anhöriga vände sig till dem för att få mer information och stilla sin oro. Tidigare 

vårdvetenskaplig forskning visar att anhöriga var beroende av stöd från sjukvården då de 

upplever en oro och ett kaos inför den nya situationen med AN (Bjuresäter et al., 2012; Jukic 

et al., 2016). När anhöriga fick tillräckligt stöd och vägledning fick de också en grundtrygghet 

för den nya situationen som AN förde med sig (Jukic et al., 2016). Utifrån det 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet menar Orem (2003) att varje individ kan uppnå en 

helhet och balans i livet när personen har egenvård. I nya situationer kan personen behöva 

stöttning för att öka sin kapacitet till egenvård vilket i sin tur kan göra att individen kan ta 

hand om sig själv men även sina närstående. 

Ansvar var något som skilde sig åt bland sjuksköterskor. Några sjuksköterskor upplevde att 

de var ansvariga för AN behandlingen medan andra sjuksköterskor tyckte att det var någon 

annans ansvar. När det var otydligt vem som bar ansvaret ställdes sjuksköterskor inför 

situationer de inte alltid var bekväma i, vissa sjuksköterskor kunde inte skilja mellan privata 

och professionella åsikter vilket skapade en osäkerhet. De kunde bli tvungna att fatta beslut i 

situationer där de inte besatt kompetens vilket riskerade patientsäkerheten. Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) säger att vård alltid ska ges under trygga och säkra förhållanden. 

Vilket sjuksköterskorna i resultatet hade svårt att upprätthålla så de misstolkade sina 

ansvarsområden. I tidigare vårdvetenskaplig forskning kunde brister ses i vården där de 

sjuksköterskor som saknade kunskap om PN ändå var tvungna att vårda patienter med PN. 

Det skapade en oroskänsla och osäkerhet i vården för patienterna (Dressen et al., 

2014).  Orem (1995) belyser i sin teori om det omvårdnadssystem sjuksköterskor ska besitta. 

Sjuksköterskor ska vara kvalificerad att skapa en individanpassad omvårdnad. För 

sjuksköterskor är omvårdnad något som lyfter patientens funktioner och vidare kan skapa en 

egenvård för patienten. 

I det andra temat som handlade om sjuksköterskors möte med patienter som har artificiell 

nutrition framkom det att sjuksköterskor upplevde att de förlängde patienters liv med AN 

behandling. Tidigare forskning lyfte patienters upplevelser av AN som en livlina (Winkler et 

al., 2010) och patienters överlevnad (Bjuresäter et al., 2015). I resultatet kunde det även 

avläsas att AN kunde bidra till komplikationer som i sin tur skapade ett lidande för patienter, 

därmed ställdes sjuksköterskor inför beslut om det var god vård att påbörja AN behandling. 
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Särskilt i samband med när patienter sände ut signaler om att inte vilja leva längre. Tidigare 

forskning visade att anhöriga var oroliga över att familjemedlemmen kunde få 

komplikationer som kan uppstå med AN behandling (Penner et al., 2012). Patienterna själva 

upplevde även de en oro över de komplikationer som kunde uppkomma, men de försökte att 

inte tänka på komplikationerna. De flesta patienter förmedlade en positiv attityd och 

accepterade sin nya situation (Winkler & Smith, 2015). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 

ska patienter alltid informeras om eventuella komplikationer som kan uppstå med en 

behandling vilket kan vara avgörande för vilken behandling patienten i slutändan väljer. 

Utifrån det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet menar Orem (2001) att när 

egenvårdskapaciteten försämras och egenvårdsbrist uppstår hamnar individen i behov av 

omvårdnad. Det är då viktigt att sjuksköterskor stöttar och främjar patientens kapacitet till 

att återfå sin förmåga till egenvård. 

Sjuksköterskorna upplevde tidsbrist, som i sin tur skapade stress och skuld. Stressen kom i 

samband med att sjuksköterskorna skulle ha koll på infusionshastigheten samt ansvara för 

all omvårdnad av AN. Skuld upplevde sjuksköterskorna när tiden inte räckte till för samtal 

med patienter och anhöriga. Det visar även tidigare vårdvetenskaplig forskning där patienter 

kände en känsla av tidsbrist då AN är en tidskrävande behandling (Bjuresäter et al., 2015). 

Vilket bör beaktas utifrån Socialstyrelsen föreskrifter om basal hygien (SOSFS, 2015:10) där 

sjuksköterskor i all omvårdnad och behandling ska följa de basala hygienrutinerna.  

I det tredje temat som tog upp sjuksköterskors kunskapsnivåer visade att både praktisk och 

empirisk kunskap ökade sjuksköterskors självförtroende. Vid ett ökat självförtroende hade 

sjuksköterskorna lättare att vara delaktiga i beslut om AN. Utifrån vårdvetenskapliga 

teoretiska perspektivet ska sjuksköterskor stödja och stötta patienten i det personen inte själv 

klarar av, oavsett om det är att fatta egna beslut gällande vården eller om det handlar om 

handhavandet i omvårdnaden. Med stödet från sjuksköterskor kan patienten kompenseras 

för den förlorade egenvårdskapaciteten (Orem, 2001). I resultatet sågs sjuksköterskor få en 

ökad kunskap om AN efter att de hade fått tagit del av en föreläsning. Resultatet visade även 

att sjuksköterskor upplevde en tillfredsställelse av att kunna delge av sin kunskap, det 

öppnade upp för en tryggare vårdmiljö. Patienter visar i tidigare forskning att vägledning i 

och kring AN är varierande utifrån vilken kunskap och information som givits. De patienter 

som var tillfredsställda fick den information och kunskap som behövdes för deras situation 

(Bjuresäter et al., 2015). Resultatet belyser också att när sjuksköterskor saknade insikt i sin 

empiriska kunskap missbedömde de situationer kring AN, de kunde då inte delge sin 

kunskap och stöttning uteblev till patient och anhöriga. I tidigare forskning menar Bjuresäter 

et al. (2015) att patienter som inte fick den stöttning som behövdes blev osäkra i situationen, 

Jukic et al. (2016) visar även att anhöriga som inte fick kunskap och stöttning upplevde en 

osäkerhet kring handhavandet av AN. Utifrån det vårdteoretiska perspektivet menar Orem 

(1995) att om sjuksköterskor ger patienten kunskap och utbildning kommer det leda till att 

patienten skapa ett intresse för att återfå sin egenvård. 
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6.3 Etikdiskussion 

Genom hela arbetsprocessen har forskningsetisk hänsyn tagit utifrån CODEX (2017) för att 

undvika ohederlighet. För att inte vinkla resultatet har författarna gjort sitt yttersta för att 

förbigå sin förförståelse och att hela tiden bibehålla ett objektiv förhållningssätt när 

resultatets sammanställning gjorts. Då examensarbetet bygger på en litteraturöversikt utifrån 

Friberg (2012) har endast färdigställd forskning som varit peer reviewed och som fått ett 

etiskt godkännande valts med och kvalitetsgranskats. Urvalet gjordes för att garantera 

examensarbetets kvalité samt för att öka trovärdigheten i resultatet enligt Polit och Beck 

(2012).  

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att skapa en översikt över sjuksköterskors upplevelser av 

artificiell nutrition. Sjuksköterskors tidigare upplevelser av ansvar spelar in vid beslut om 

artificiell nutrition samt vid omvårdnaden kring artificiell nutrition. Med kunskap och 

erfarenhet fick sjuksköterskor styrkan att vara delaktiga i beslut om artificiell nutrition, de 

tog även ett större ansvar och vågade göra sin röst hörd. Ett annat förhållande som kom fram 

i examensarbetets resultat och som författarna själva har upplevt i praktiken är tidsbrist, 

tidsbristen som sjuksköterskorna i resultatet upplevde visade i sin tur skuld och stress. Det 

har varit en intressant arbetsprocess och författarna upplever att resultatet som uppnåddes 

speglar flera delar av verkligheten ute i vården. Förhoppningsvis kan det här examensarbetet 

öppna upp för ett ökat intresse och vidare engagemang för artificiell nutrition till 

legitimerade sjuksköterskor och till sjuksköterskestudenter. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Examensarbetets författare föreslår vidare forskning med kvalitativa ansatser för att 

ytterligare lyfta fram sjuksköterskors upplevelser av artificiell nutrition. Publicerat material 

idag är begränsat och behovet är att vidga sjuksköterskans perspektiv där erfarenheter och 

upplevelser i mötet med artificiell nutrition får stå i fokus. Vidare föreslås forskning även på 

sjuksköterskans relation till patienter med artificiell nutrition och omvänt för att skapa en 

trygghet i vårdrelationen. 
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Bilaga A. Sökmatris 

Datum Databas Sökord Urval Antal träffar Lästa abstrakt Artiklar till 
kvalitetsgranskning 

20180329 1.CINAHL 
Plus 

parenteral nutrition 
AND nurses 
experience* 

Engelska, 
2007–2018, 
Peer reviewed, 
full text 

5 5 3  

20180329 2.CINAHL 
Plus 

Artificial nutrition AND 
nurses experience* 

Engelska, 
2007–2018, 
Peer reviewed, 
full text 

4 4 1 

20180929 1.PubMed (parenteral nutrition) 
AND nurses experience 

Engelska, 
2007–2018, 
full text 

6 6 0 

20180329 2.PubMed total parenteral 
nutrition AND nursing 
experience 

Engelska, 
2007–2018, 
full text 

5 5 0 
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20180329 3.PubMed (parenteral nutrition) 
AND nurses support 

Engelska, 
2007–2018, 
full text 

44 10 0 

20180329 1.Medline nutritional support 
AND nurses role 

Engelska, 
2007-2018, 
linked full text,  
all adult 19+ years 

4 4 0 

20180329 3.CINAHL 
Plus 

Nutritional support 
AND nurses role AND 
nursing role 

Engelska 
2007–2018, 
Peer reviewed,  

 64  5  1  

20180401 4.CINAHL 
Plus 

fluid therapy AND 
nurse* AND attitudes 
AND qualitative 

2007–2018  
peer reviewed 
engelska 

8 4 2 
 

20180403 5. CINAHL 
Plus 

MM “Nurses attitudes” 
AND enteral nutrition 
AND qualitative 

2007–2018  
peer reviewed 
 engelska 

3 2 2 
 

20180403 6.CINAHL 
Plus 

Tube feeding AND 
nurses 

2007–2018  
Peer reviewed, 
Engelska 
 full text 

24 5 2 
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20180410 7.CINAHL 
Plus 

Nutritional support 
AND Nurses role 

Full text, 
2007-2018  
peer reviewed 
engelska 
all adult 

4 4  1 

20180411 8.CINAHL 
Plus 

nurse knowledge AND 
"artificial nutrition" or 
"parenteral nutrition" 
or "enteral nutrition" or 
"tube feeding" or "fluid 
therapy 

Engelska 
2007-2018  
peer reviewed 
all adult 

29 10 1 

20180419 9. CINAHL 
Plus 

nurses role AND 
percutaneous 
endoscopic gastrostomy 

peer reviewed, all adults, 
engelska 

8 4 3 
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Bilaga B – Kvalitetsgranskning 

Artiklar med kvalitativ ansats (grönmarkerade i tabellen): 
 

1. Finns det en tydlig problemformulering? 
2. Är syftet tydligt formulerat? 
3. Är metoden väl beskriven? 
4. Är undersökningspersonerna beskriva? 
5. Har data analyserats? 
6. Finns det ett tydligt resultat? 
7. Har författarna tolkat studiens resultat? 
8. Förs det några etiska resonemang? 
9. Finns det en metoddiskussion?  

 
Artiklar med kvantitativ ansats (blåmarkerade i tabellen): 
 

1. Finns det en tydlig problemformulering? 
2. Är syftet tydligt formulerat? 
3. Är metoden väl beskriven? 
4. Har urval gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 
5. Har data analyserats? 
6. Finns det ett tydligt resultat?  
7. Förs det några etiska resonemang? 
8. Finns det en metoddiskussion?  

 
Ja = 1 p, Nej = 0 p  Hög = 7-9p, Medel = 4-6p, Låg = 1-3p 
 

Fråga→ 
Artikel 
↓  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kvalité 

1. JA JA JA Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9p Hög 

2. NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA 8p Hög 

3. JA JA JA JA JA JA JA JA JA 9p Hög 

4. JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ 
 

5p Medel 

 JA JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ 3P LÅG 
/bortvald 

6. NEJ JA JA NEJ JA JA JA NEJ NEJ 5p Medel 

7. NEJ JA JA NEJ JA JA JA NEJ NEJ 5p Medel 

8. JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ 8p Hög 

9. JA JA JA JA JA JA JA JA JA 9p Hög 

10 JA JA JA JA JA JA JA JA JA 9p Hög 

11. JA JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ 7p Hög 
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12 JA JA JA JA NEJ JA NEJ NEJ 
 

5p Medel 

 NEJ JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ JA NEJ 3P 
LÅG/bortvald 

14. JA JA JA JA JA JA JA NEJ 
 

7p Hög 

15. JA JA NEJ NEJ JA JA JA JA NEJ 6p Medel 

16 JA JA JA NEJ JA JA JA NEJ 
 

6p Medel 

17. NEJ JA JA JA NEJ JA JA JA NEJ 6p Medel 
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Bilaga C - Artikelmatris 

Författare  
år 

Titel  Syfte Metod Resultat 
 

14. 
Al Kalaldeh, 
M., Watson, 
R., & Hayter, 
M.  
 
2013 

Jordanian nurses’ 
knowledge and 
responsibility for 
enteral nutrition 
in the critically ill. 

Syftet är att bedöma 
sjuksköterskans övning 
och uppfattning om 
deras kunskaper och 
ansvar i relation till 
enteral nutrition.  

Kvantitativ. 
 
Frågeformulär utifrån en 
tidigare studie. Vid 
analysering av data har 
olika datorprogram 
använts.  
 
253st deltagare 
 

I vårdprocesser visade sjuksköterskor större kunskaper och 
ansvar för att "förebygga komplikationer" och "utvärdering" mer 
än "bedömning" och "identifiera mål". Sjuksköterskor bedömning 
av både gastric residuals och rörplacering före matning var 
otillräckligt. Diarré var den vanligaste komplikationen följt av 
buksmärtor, kräkningar, rörförlust och viktminskning.  

9. 
Bjuresäter, 
M., Larsson, 
G., & 
Nordstrom E.  
 
2008 
 

Cooperation in 
the care for 
patients with 
home enteral tube 
feeding 
throughout the 
care trajectory: 
nurses’ 
perspectives  

Syftet är att undersöka 
hur planering, dagvård 
och uppföljning 
fungerar inom vården 
för patienter som 
behandlas med enteral 
nutrition 
sjuksköterskans 
perspektiv. 

Kvalitativ. 
 
Intervju med öppna 
frågor som sedan 
transkriberades 
 
10st deltagare.  
 

Huvudkategorin ”samarbete” uppstod som beskriver det 
hierarkiska till förhållandet till tre kategorier:   

- sjuksköterskors erfarenheter,  
- sjuksköterskors syn på ansvar   
- sjuksköterskors engagemang samt yrkesmedvetenhet. 

Var och en av dessa kategorier hade två underkategorier som var 
både positiva samt negativa. Dock upplyste de vikten av att 
samarbeta.     
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16. 
Brotherton, 
A., Abbott, J., 
Hurley, M., & 
Aggett, P. 
 
2007 

Home 
percutaneous 
endoscopic 
gastrostomy 
feeding: 
perceptions of 
patients, carers, 
nurses and 
dietitians 
 
 

Syftet är att jämföra 
uppfattningar mellan 
vuxna patienter, 
anhörigvårdare, 
sjuksköterskor och 
dietister om PEG-
matning i hemmet. 
 

Mix-method. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär utfördes.  
 
18st deltagare. 
 

Även om det fanns delade åsikter mot PEG-matning identifierades 
skillnader i uppfattningar av bland annat patienter och 
sjuksköterskor. Resultatet stödjer ökat deltagande i 
beslutsfattandet och tillhandahållandet av tillräcklig information 
för att tillåta informerat val. Fortsatt involvering av patienter i 
beslutsfattandet efter att PEG nutrition har fastställts är 
avgörande. Resultatet stärker även behovet av att utvärdera 
påverkan av PEG-matning med hjälp av ett patientfokuserat 
tillvägagångssätt inom de begränsningar som patienten har.  

3. 
Bryon, E., 
Gastmans, C., 
& Dierckx de 
Casterlé, B. 
 
2010 

Involvement of 
hospital nurses in 
care decisions 
related to 
administration of 
artificial nutrition 
or hydration 
(ANH) in patients 
with dementia: A 
qualitative study 

Syftet är att utforska 
och beskriva hur 
sjuksköterskor är 
inblandade i vården 
som beslutar artificiell 
näring eller hydrering 
hos sjukhusvistande 
patienter med demens.  

Kvalitativ.  
 
Intervjuer. Använde sig 
av flera olika 
analysmetoder när 
intervjumaterialet skulle 
analyseras.  
 
25st deltagare.  

Sjuksköterskors engagemang präglades av en önskan att ge ”god 
vård”, vilket var grunden för deras motivation och strävan under 
vårdprocessen.  
Sjuksköterskorna bedömde läkarbeslut och om ett beslut 
matchande deras uppfattning stöttade de beslutet. Om inte 
ifrågasatte de om beslutet var giltigt. 
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2. 
Bryon, E., 
Dierckx De 
Casterlé, B., 
& Gastmans, 
C. 
2012 

‘Because we see 
them naked’ – 
nurses’ 
experiences in 
caring for 
hospitalized 
patients with 
dementia: 
Considering 
artificial nutrition 
or hydration 
(ANH) 

Syftet är att utforska 
och beskriva hur 
sjuksköterskor 
upplevde deras 
engagemang i att vårda 
demenssjuka patienter 
på sjukhus särskilt i 
samband med artificiell 
nutrition och hydrering 

Kvalitativ.  
 
Intervjuer som sedan 
transkriberats.  
 
21st deltagare. 

De fann att sjuksköterskor var nära involverade och uppfyller 
olika roller. Trots alla olika roller kännetecknades deras 
engagemang av en vägledande princip: att ge god vård åt 
demenssjuka patienter. Den strävan efter att ge god vård var pga. 
att de berördes av sårbarheten hos patienten. 

8. 
Bryon, E., 
Gastmans, C., 
& de Casterlé. 
B.D 
 
2012 

Nurse-physician 
communication 
concerning 
artificial nutrition 
or hydration 
(ANH) in patients 
with dementia: a 
qualitative study. 
 
 

Syftet är att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
kommunikation mellan 
sjuksköterska och 
läkare under 
beslutsfattande av 
artificiell nutrition eller 
hydrering för 
sjukhuspatienter med 
demens.  

Kvalitativ. 
 
Intervjuer som sedan 
transkriberades. 
 
21st deltagare. 
 
 

Intervjuerna visade att kommunikation med läkare är det centrala 
instrument som sjuksköterskor använde i sina försök för att förstå 
deras egna uppfattning om "bästa möjliga vård". Ur 
sjuksköterskans perspektiv utmärktes tre ömsesidigt kopplade 
faktorer som påverkat effektiviteten av sjuksköterska-
läkarkommunikationen under beslutsfattandet av artificiell näring 
eller hydrering: läkares inställning till sjuksköterskorna, 
sjuksköterskans inställning till läkare och former av 
kommunikation som används av sjuksköterskorna. Den komplexa 
interaktionen mellan dessa tre faktorer resulterade i en rad 
sjuksköterskeuppfattningar som varierade från positiv till negativ. 
Orienteringen av deras uppfattningar berodde på i vilken 
utsträckning de lyckades eller misslyckades med att använda 
sjuksköterska-läkarkommunikation som ett instrument för att 
uppnå den "bästa vården". 

12. 
Chan E-Y., 
Hui-Ling Ng, 
I., Lee-Hong 

Nasogastic 
feeding practices: 
A survey using 
clinical scenarios 

Syftet är att utvärdera 
sjuksköterskors 
färdighet I att verifiera 
läge av sondplacering, 

Kvantitativ. 

En större 
tvärsnittsundersökning 

75% skulle av deltagarna skulle välja två eller flera metoder för att 
verifiera placering när de var i tvivel.  Att testa pH var vanligaste 
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Tan, S., 
Jabin, K., 
Lee, L-N., & 
Ang, C-C.   
 
2011 
 

underhåll och att 
reagera på 
komplikationer under 
matning.  

gjordes med hjälp av ett 
frågeformulär.    

1198st deltagare. 

metoden för att avgöra läge. Därefter auskultation och kurrprovet 
(bubbeltest). Få valde radiografi för att bekräfta rörplacering.  

 

1. 
Holmdahl, S., 
Sävenstedt, 
S., & Imoni, 
R-M. 
 
2014 
 

Parenteral 
nutrition in 
home-based 
palliative care: 
Swedish district 
nurses’ 
experiences 

Syftet är att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda patienter med 
parenteral nutrition i 
hemmet. 

Kvalitativ.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer som sedan 
transkriberades.  
 
12st deltagare.  

Studien resulterade i ett övergripande tema: känslan av att inte ha 
hoppet kvar och tre kategorier: all fokus ligger på infusionen, att 
som vårdare vara ensam utan stöd och självförtroende i 
relationen. Alla distriktssköterskor uttryckte ett behov av stöd i 
sitt arbete och faktorer som erfarenhet och utveckling av ett bra 
förhållande med patienten och familjen kunde minska missnöjen 

11. 
Huisman-de 
Waal, G., van 
Achterberg, 
T., Jansen, J., 
Wanten, G., 
& 
Schoonhoven
, L. 
 
2011 
 

'High-tech' home 
care: overview of 
professional care 
in patients on 
home parenteral 
nutrition and 
implications for 
nursing care 

Syftet är att beskriva 
sjuksköterskans 
vårdkvalité, kvantitet 
samt vårdens innehåll 
för personer som lever 
med parenteral 
nutrition. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer. Dataanalysen 
genomfördes genom 
anteckningar som skrevs 
ut i sin helhet utifrån 
intervjuerna.  
 
17st deltagare. 

Sjuksköterskorna i studien kände en mycket positiv känsla för 
hela nutritionsteamet. Tillgänglighet var den viktigaste punkten 
som kom fram. Svagheter som framkom under intervjuerna var 
att väntelistan för en eventuell operation och osäkerheten kring 
oerfarna kirurger. Även kommunikationen till andra sjukhus var 
begränsad. Sjuksköterskorna skulle föredra frekventare hembesök 
då psykologiskt stöd från andra kontakter var bristfällig 

4. 
Ke, S-L., 
Chiu, T-Y., 
Hu, W-Y., & 
Lo, S-S.  

2008 

Effects of 
educational 
intervention on 
nurses’ 
knowledge, 
attitudes, and 
behavioral 
intentions toward 
supplying 

Syftet är att undersöka 
effekterna av 
pedagogiskt 
handledande i 
sjuksköterskor 
kunskaper, attityder 
och beteenden när 
artificiell nutrition och 
hydrering ges till 

Kvantitativ.   
 
Frågeformulär.  
  
88st deltagare. 2 grupper 
varav en kontrollgrupp 
och en experimentgrupp. 

Studien visade att före utbildningsinterventionen hade 
sjuksköterskor erfarenheter av rutinmässig användning av AN hos 
palliativa cancerpatienter, men en brist på kunskap. Efter 
utbildning gavs ny kunskap, attityder och beteendeintentioner.  
Det var skillnader mellan de olika grupperna gällande kunskap 
och attityd, men ingen signifikant skillnad gällande 
beteendemässig avsikt.   
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 artificial nutrition 
and hydration to 
terminal cancer 
patients  

 

palliativa 
cancerpatienter. 
 

10. 
Palan Lopez, 
R., Amella, 
E.J., 
Mitchell, 
S.L., & 
Strumpf, 
N.E. 
 
 2010 
 

Nurses’ 
perspectives on 
feeding decisions 
for nursing home 
residents with 
advanced 
dementia 

Syftet är att utveckla en 
bredare förståelse för 
omvårdnadskoncept, 
kunskap och roller 
inom beslut gällande 
matande för 
hemmaboende 
patienter demens. 

Kvalitativ. 
 
Intervjuer som sedan 
transkriberades. 
 
11st deltagare.  

Resultaten visar 3 teman: otillräcklig empirisk kunskap, otydlig 
roll gällande beslut att mata, osäkerhet kring moral i 
beslutsfattande kring placering av matningssond.  

7. 
Smith, L., 
Amella, E. J., 
& Nemeth, L.  

2016 

Perceptions of 
Home Health 
Nurses 
Regarding, 
suffering, 
Artificial 
Nutrition, and 
Hydration in 
Late- State 
Dementia 

Syftet var att bedöma 
om 
hemsjukvårdpersonals 
uppfattningar och tro 
på lidande relaterad till 
artificiell näring och 
hydrering hos individer 
med svår demens 
påverkar dem vid vård 
av dessa patienter och 
deras familjer. 

Kvalitativ. 

Intervjuer som sedan 
transkriberades. 

17st deltagare.  

Även om många av sjuksköterskorna rapporterade att AN och 
hydrering var av bekvämlighet för patienten och familjen på 
grund av risken för ”svält”, men de kände också att patientens 
lidande förlängdes på grund av invasiv procedur, behov av 
begränsningar och möjlighet till övervätskning. Flera 
sjuksköterskor tyckte att konstgjord näring och hydrering gav en 
känsla av falskt hopp till familjen att patienten skulle leva längre. 
Uppfattningarna från dessa hemsjukvårdssköterskor påverkade 
deras omsorg för dem med demens och deras familjer som är 
relaterade till AN och hydrering, eventuellt baserat på erfarenhet.  

15. 
Todd, V., Van 
Rosendaal, 
G., Durgon, 
K., & verhoef, 
M.  

Percutaneous 
endoscopic 
gastrostomy 
(PEG): the role 
and perspective 
of nurses. 

Syftet är att utforska 
sjuksköterskors privata 
och professionella roll 
angående 
beslutsfattande av PEG 
och hur det påverkade 
de personligen samt 

Mix-method. 
 
Intervjuer som sedan 
transkriberades och 
kodades.  
 
17st deltagare.  

Individer som fattar beslut gällande gastrostomi placering 
observerades vara otillräckligt informerade angående enheten och 
förgreningarna av dess placering. Sjuksköterskor uppfattades 
spela en viktig, dock underutnyttjad roll i beslut att få patienter 
till långvarig näringstillförsel. Att delta i sådana här beslutet kan 
vara stressigt för sjuksköterskor, särskilt när det enda resultatet 
som förväntas är att upprätthålla ett liv av dålig kvalitét. Sexton 
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2005 

 

 deras allmänna syn på 
användningen av PEG. 

 
 

sjuksköterskor rapporterade att de inte skulle vilja ha en 
gastrostomi om de var oförmögen att upprätthålla en viss 
livskvalité. Strategier som kan förbättra beslutsfattandet 
föreslogs. 

6. 
Tsaloglidou, 
A., Rammos, 
K., Kiriklidis, 
K., 
Zourladani, 
A., & 
Matziari, C. 
 
2007 
 

Nurses’ ethical 
decision-making 
role in artificial 
nutritional 
support 

Syftet är att ge en 
inblick i det etiska 
beslutsfattandet om 
artificiell nutrition ska 
användas eller inte 
samt vårdpersonalens 
engagemang. 

Mix-method  
 
Intervjuer och 
observationer.  
 
12st deltagare.  
 

För att det etiska beslutsfattandet ska vara effektiv krävs det att all 
vårdpersonal är engagerade. Sjuksköterskornas medverkan i den 
här processen kommer att resultera i en bättre förståelse av de 
etiska vinklarna av de problem som uppstår i vardagen. 
 

17. 
Yeh, L., Lo, 
L., Fetzer, S., 
& Chen, C. 

2010 

 

Limited PEG tube 
use: the 
experience of 
long-term care 
directions. 

Syftet är att beskriva 
vårdpersonalens 
erfarenheter och 
förståelsen av 
begränsningen av PEG-
användning. 

Kvalitativ.  
 
Intervjuer som sedan 
transkriberades.  
 
Åtta deltagare.  
 

Fyra teman uppstod som bidrog till begränsad perkutan 
endoskopisk gastrostomi användning vid långtidsvård: 
acceptans, tillgänglighet, överkomlighet och ansvarighet. Över en 
tredjedel av invånarna krävde näringstillförsel via rör med 97% av 
de som har nasogastriskt rör. Nasogastriska rör användes för ett 
år eller längre hos över hälften av patienterna som krävde EN. 
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