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”I den stund vi upphör att ställa frågan varför har vi gjort en första seger över vårt 

lidande och vi har en frihet att bestämma vad vi vill göra med vårt lidande”. 

(Eriksson, 1994, s. 32) 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Behandling med parenteral nutrition används då näringsbehovet inte kan 

tillgodoses genom enteral näringstillförsel. Att äta och dricka kan vara en betydelsefull 

aktivitet som tillmötesgår biologiska, sociala, psykologiska och kulturella behov. Problem: 

Tidigare forskning visar att parenteral nutrition i hemmet kan ha stor påverkan på 

patienterna och deras familjer i vardagen. Sjuksköterskorna upplever en kunskapsbrist i 

vårdandet av patienter med parenteral nutrition i hemmet. Syfte: Syftet var att beskriva 

patienters upplevelser av att behandlas med parenteral nutrition i hemmet. Metod: En 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Tio vårdvetenskapliga artiklar 

analyserades. Resultat: Två teman och fem subteman identifierades. De teman som 

identifierades var ”Möjligheter med parenteral nutrition i hemmet” och ”Hinder med 

parenteral nutrition i hemmet”. Slutsats: Det framkom att behandlingen med parenteral 

nutrition i hemmet förändrade livet på flera sätt. Det gav en möjlighet till liv och kunde ge en 

förbättrad livskvalitet, dock innefattade behandlingen även en del begränsningar.  

Nyckelord: Anpassning, Hemsjukvård, Patient, Sjuksköterska 



 

ABSTRACT 

Background: The treatment with parenteral nutrition is used when the nutritional needs 

can’t be satisfied by enteral nutrition. To eat and drink can be valuable activities that fulfills 

biological, social, psychological and culturally needs. Problem: Previous research shows 

that home parenteral nutrition has an impact on life, both for the patient and their family. 

Nurses experience a lack of knowledge in caring of patients with home parenteral nutrition. 

Aim: The aim of this study was to describe patients’ experiences of being treated with home 

parenteral nutrition. Method: A systematic literature study with a descriptive synthesis. Ten 

qualitative studies were analyzed. Result: Two themes and five subthemes were identified. 

The themes that were identified were “Possibilities with home parenteral nutrition” and 

“Difficulties with home parenteral nutrition”. Conclusion: The result shows that being 

treated with HPN changes the patients’ life in several ways. It gave an opportunity to life and 

could increase quality of life, even though it came with some restrictions.   

Keywords: Adaptation, Home healthcare, Nurse, Patient   
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1 INLEDNING  

Utifrån en efterfrågan av Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) och Palliativa enheten MSE 

valdes området “Patienters upplevelser av att inte få äta eller dricka per os. Att endast 

behandlas med dropp intravenöst”. I en diskussion mellan författarna kring detta väcktes det 

tankar om hur det är att inte kunna tillgodose sitt eget näringsbehov och hur det kan påverka 

det vardagliga livet och livskvaliteten. Av detta väcktes intresset för hur det kan upplevas att 

behandlas med parenteral nutrition i det egna hemmet. Vi upplever själva måltidssituationen 

som något betydelsefullt för nära relationer och en viktig del av vardagen. Att inte kunna 

delta fullt ut kan ge upphov till en minskad känsla av samhörighet. En önskan finns att ge 

ökad förståelse för hur patienter kan uppleva att behandlas med parenteral nutrition i sitt 

eget hem.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, vilket följs av en presentation av tidigare forskning 

om parenteral nutrition i hemmet samt erfarenheter av behandling med parenteral nutrition 

i hemmet utifrån närståendes och sjuksköterskors perspektiv. Vidare presenteras den 

vårdvetenskapliga teori som föreliggande examensarbete kommer att utgå från. Slutligen 

presenteras en problemformulering som beskriver problemområdet som avses studeras.  

2.1 Beskrivning av begrepp  

Begreppen som beskrivs är parenteral nutrition och patient.   

2.1.1 Parenteral nutrition   

Då näringstillförseln genom enteral nutrition är otillräcklig på grund av en bristande 

funktion i magtarmkanalen används parenteral nutrition. Detta innebär att patienterna får 

näring direkt i blodbanan. Behandlingen kan ges som komplement men den kan också täcka 

det totala näringsbehovet. Parenteral nutrition kan ges på sjukhus men kan likväl ges i 

hemmet [HPN]. Behandlingen ges vanligen via en central venkateter men kan också ges i en 

perifier venkateter. En central venkateter är en kateter som ligger i en central ven. Dessa kärl 

har ett högt flöde vilket medför att kärlretande läkemedel eller behandlingar kan ges.  
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(Socialstyrelsen, 2011). Föda och vätska är grundläggande behov för människan och dess 

överlevnad. Att äta och dricka kan vara en betydelsefull och tillfredsställande aktivitet som 

möter biologiska, sociala, psykologiska och kulturella behov (Higgins, van der Riet, Sneesby 

& Good, 2013). Enligt Winkler och Smith (2014) är parenteral nutrition i hemmet en 

livsuppehållande behandling för patienter som annars skulle ha avlidit av malnutrition eller 

dehydrering. Van der Riet et al. (2008) beskriver att det är ett kontroversiellt dilemma att 

behandla patienter som vårdas palliativt med parenteral nutrition. Läkare och 

sjuksköterskorna menar att dehydrering är en naturlig del av döendet. De upplever att 

parenteral nutrition i palliativ vård sällan gagnar patienter och så länge munvård utförs så 

lider inte patienter av utebliven vätska och näring. Drinkwater et al. (2017) skriver att ett lågt 

albuminvärde hos en patient som vårdas palliativt talar för att patienten har en kort 

förväntad överlevnad och bör således inte behandlas med parenteral nutrition. Van der Riet 

et al. (2008) skriver att patienternas tillstånd spelar roll för att sätta in parenteral nutrition 

eftersom det ges i syfte att förlänga livet och/eller öka livskvaliteten. Närstående kan känna 

bekymmer och oro inför vårdsituationen och kan se vätska och mat som mer än bara 

behandling. De kan koppla det till omvårdnad, vårdande, välbefinnande och medlidande. När 

behandlingen med parenteral nutrition avbryts kan det medföra en känsla av övergivenhet 

och hopplöshet hos närstående (van der Riet et. al., 2008). Dock kan sjuksköterskorna se en 

viss förbättring av livskvalitet hos patienter med förväntad överlevnad på minst tre månader 

(Holmdahl et. al., 2013). I föreliggande examensarbete kommer begreppen ”HPN” och  

”parenteral nutrition i hemmet” att användas. HPN står för ”home parenteral nutrition”.   

2.1.2 Patient  

Socialstyrelsen (2007) beskriver begreppet patient som en person som erhåller eller är 

registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. I föreliggande examensarbete används 

begreppet patient för personer som är över 18 år och behandlas med parenteral nutrition i 

hemmet. 

2.2 Tidigare forskning  

I avsnittet tidigare forskning beskrivs vad behandling med parenteral nutrition i hemmet 

innebär. Vidare presenteras tidigare forskning om parenteral nutrition i hemmet ur ett 

närstående- och sjuksköterskeperspektiv, följt av en presentation av eventuella etiska 

dilemman som kan uppstå.  

2.2.1 Parenteral nutrition i hemmet  

Parenteral nutrition som ges i hemmet förutsätter att behandlingen kan ges på ett säkert sätt 

för patienter utanför sjukhusmiljö. Den primära sjukdomen och det kliniska tillståndet hos 

patienterna som behandlas med parenteral nutrition i hemmet bör vara stabilt (Winkler & 

Guenter, 2014). Behandlingen kan även användas i palliativ vård. Då används det inte för att 

ge en förbättrad nutritionsstatus eller en ökad livslängd utan för att ge en ökad livskvalitet 
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(Drinkwater et al., 2017). Att sätta in parenteral nutrition i palliativ vård kräver en klinisk 

bedömning som strävar efter att främja en bekväm och fridfull död (Higgins et al., 2013).   

I och med att behandlingen vanligen ges via central venkateter innebär det alltid en risk för 

komplikationer. De komplikationer som kan uppstå är infektioner, sepsis och tromboser 

(Socialstyrelsen, 2011). Andra komplikationer som kan uppstå vid behandling med parenteral 

nutrition är felplacerad kateter, hyperglykemi, över eller underhydrering, 

elektrolytrubbningar, hyperlipidemi och leverkomplikationer (Winkler & Smith, 2014; Wyer, 

2017). Parenteral nutrition kräver på grund av risken för komplikationer en noggrann 

monitorering (Socialstyrelsen, 2011). Det är vanligare att patienterna avlider av 

bakomliggande sjukdomar än av komplikationer av HPN-behandling (Winkler & Smith, 

2014). När behandlingen ges i hemmet är det ofta sjuksköterskorna som har ansvaret för 

omvårdnaden av behandlingen. För att undvika komplikationer ansvarar sjuksköterskorna 

för skötseln av infarten samt uppföljning av patienternas tillstånd. Sjuksköterskorna har 

ansvar för att undervisa och informera patienterna om syfte med behandlingen, hur 

behandlingen går till och hur länge behandlingen planeras att pågå (Bjuresäter, Cornelius 

och Persenius, 2016).  

2.2.2 Närståendes perspektiv   

Patienternas närstående kan vara en tillgång i omvårdnaden kring HPN. För att kunna 

hantera HPN krävs det att de närstående utvecklar nya förmågor och kunskaper kring 

parenteral nutrition i hemmet. De behöver även ha motivation till att hjälpa sin 

familjemedlem som kan vara i behov av stöd (Smith, Moushey, Ross & Gieffer, 2015). 

Santarpia och Bozzetti (2018) beskriver att det finns bristande forskning kring närståendes 

psykiska och fysiska belastningar av att vårda och leva med en familjemedlem som behandlas 

med HPN. Närstående som vårdar sin familjemedlem med HPN kan utöver att behöva 

acceptera sjukdomen eller skadan, även behöva övervaka familjemedlemmens behandling. 

Detta kan leda till en dubbel belastning för de närstående. Ansträningsnivån hos de 

närstående är redan hög i och med att de kan behöva hantera den bakomliggande 

sjukdomen. De upplever därför inte hanterandet av HPN som en ökad ansträngning, trots 

den ökade belastningen det innebär för de närstående. Närståendes perspektiv är viktigt att 

ta i beaktande då den moderna familjecentrerade vården är viktig för patienters livskvalitet 

(Santarpia & Bozzetti, 2018).   

Närstående kan ha blandade känslor om parenteral nutrition i hemmet. Några positiva 

aspekter är att det ger patienterna ökad energi och näring. Det kan ge en känsla av lättnad 

och trygghet att patienternas näringsbehov uppfylls och det kan ha en positiv effekt på 

livskvaliteten för familjen. Negativa aspekter med parenteral nutrition i hemmet är att de 

närstående kan känna en oro för att de patienter som vårdas palliativt kan utsättas för ett 

onödigt lidande genom en ökad livslängd men inte någon ökad livskvalitet. Närstående 

beskriver att de frekventa besöken av sjuksköterskorna som sköter den parenterala 

nutritionen i hemmet kan störa familjelivet och betonar vikten av att minimera antalet 

kvällar i veckan med parenteral nutrition. Kvällar då patienterna inte behandlas kan ge frihet 

att åka hemifrån och möjliggör ett mer avslappnat familjeliv (Orrevall, Tishelman & Permert, 
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2005). Parenteral nutrition i hemmet kan ge närstående möjlighet till en ökad delaktighet i 

behandlingen (Winkler et. al., 2014). Kontakten med sjuksköterskorna beskrivs av 

närstående i helhet som positiv (Orrevall et. al., 2005).  

Närstående till patienter som behandlas med parenteral nutrition i hemmet menar att 

behandlingen kan minska pressen att äta då det finns möjlighet att genom parenteral 

nutrition tillgodose näringsbehovet. De närstående kan fortsätta tillreda den mat de anser 

vara näringsrik men de beskriver att de har lättare att acceptera att patienterna äter så 

mycket eller lite de själva vill. Därmed kan måltiderna upplevas som mer behagliga, mer 

avslappnade och med mindre behov av kontroll (Orrevall et. al., 2005). De närstående kan se 

näringen som något mer än bara näring, de kan se det som ett uttryck för kärlek och omsorg 

och det spelar en stor känslomässig och social roll (Santarpia & Bozzetti, 2018; van der Riet 

et. al., 2008). Närstående till patienter i palliativ vård kan uppfatta parenteral nutrition i 

hemmet som en chans till överlevnad. De kan uppfatta behandlingen som mat och mat kan 

kopplas till liv. De kan ofta känna ett orealistiskt hopp till den parenterala nutritionen och 

därför läggs mycket fokus på behandlingen med parenteral nutrition (Holmdahl, Sävenstedt 

& Imoni, 2013).   

Vid parenteral nutrition i hemmet kan även sömnen påverkas hos närstående, bland annat på 

grund av ansvarskänsla att övervaka behandlingen och av fler toalettbesök för patienterna 

(Holmdahl et. al., 2013). Winkler och Smith (2014) belyser att de närstående kan uppleva en 

förlust av sociala aktiviteter, förändrade familjerelationer, förlorade vänskaper, utebliven 

hjälp och socialt stöd från släktingar och upprepade perioder av depressioner. De närstående 

kan uppleva en stress relaterat till patienternas eventuella oförmåga att arbeta. Vid vårdande 

av patienterna glömmer de närstående ofta bort sig själva och sin hälsa, risken finns att de 

blir patienter själva.   

2.2.3 Sjuksköterskornas perspektiv   

Parenteral nutrition i hemmet är en behandling som ofta kräver stöttning av sjuksköterskor 

(Bjuresäter, Cornelius & Persenius, 2016). Enligt Holmdahl et al. (2013) är det i Sverige 

sjuksköterskorna som ansvarar för omvårdnaden av parenteral nutrition i hemmet. 

Sjuksköterskorna kan känna sig ensamma i ansvaret för omvårdnaden av parenteral 

nutrition i hemmet. Det är en uppgift som är tids- och energikrävande och detta leder till en 

stress för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna kan även känna en ångest över att inte kunna 

utöva den omvårdnaden de önskade på grund av bristande resurser och en otillräcklig 

organisation. Sjuksköterskorna kan uppleva att parenteral nutrition kan ge både positiva och 

negativa effekter hos patienter. Sjuksköterskorna kan känna meningslöshet när behandling 

med parenteral nutrition inleds i ett sent skede i sjukdomen då positiva effekter, såsom ökad 

energi, inte förekommer. De kan uppleva psykiska svårigheter i att koppla på parenteral 

nutrition när de upplever att patienter sänder ut signaler att inte längre vilja leva (Holmdahl 

et al., 2013).  

Det är viktigt med en god vårdrelation mellan sjuksköterskor, patienter och dess närstående, 

detta speciellt när behandling sker i hemmet. Sjuksköterskorna beskriver vikten av en god 

relation som är grundad i självförtroende hos sjuksköterskan, tillgänglighet och tillit. Det är 
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även en viktig del av sjuksköterskans arbete att utgöra ett socialt och emotionellt stöd. Då 

HPN kan innebära dagliga besök får sjuksköterskorna en viktig roll i familjernas liv, där 

sjuksköterskorna upplever att de kan vara ett stöd för familjerna i omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna ska skapa en god miljö att arbeta i, men risken finns att 

sjukvårdsutrustningen skapar en känsla av sjukhusmiljö i hemmet (Holmdahl et. al., 2013).  

Det krävs samarbete mellan sjuksköterskor, närstående och patienter i vårdandet.  

Sjuksköterskorna har en väsentlig roll i kommunikationen och i att förmedla kunskap för att 

öka patienternas och närstående förståelse för vårdsituationen (van der Riet et. al., 2008).   

2.3 Lagar och styrdokument för en mer patientsäker vård 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) fastställer att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge en 

omsorgsfull vård som överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Så långt som 

möjligt ska vården planeras och utföras i samråd med patienten. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) ska sjuksköterskorna ge patient och närstående möjlighet att 

påverka vården. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver även att vårdverksamheten 

ska planeras, kontrolleras och ledas av vårdgivaren så att verksamheten lever upp till de krav 

som ställs på en god vård i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastställer att all vård som ges ska uppfylla kraven för en god 

vård. Detta innebär bland annat att vården ska hålla en god hygienisk standard, se till 

patientens självbestämmanderätt och integritet, vara lättillgänglig och att vården ska 

tillgodose patientens behov av trygghet. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) fastställer att 

vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador. Om åtgärder inte vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas.  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a) ska sjuksköterskorna i vårdarbetet främja en 

miljö där mänskliga rättigheter och värderingar respekteras hos enskilda personer och 

familjer. Sjuksköterskorna ska ha en medvetenhet om miljöns betydelse för hälsan och ska 

därmed arbeta för en hållbar miljö. Svensk sjuksköterskeförenings för legitimerade 

sjuksköterskorna (2017b) skriver att sjuksköterskorna ska ha förmågan att skapa 

förutsättningar för att främja hälsa utifrån patienten som individ och dennes definition av 

hälsa. De beskriver även att sjuksköterskorna ska kunna etablera en förtroendefull relation 

med patienten och dennes närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad. 

Sjuksköterskorna ska även aktivt utveckla och utforma vårdmiljön för att underlätta för 

tillämpning av evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017a) beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att ta fram och 

följa riktlinjer inom omvårdnad och utbildning. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att 

patienten ska få sammanfattad information om den vård och behandling som har getts under 

vårdtiden när patienten skrivs ut. Patienten ska få information om vem som är patientens 

fasta vårdkontakt, tidsplan när individuell planering avses genomföras och uppgifter om 

befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen. Detta om patienten avses få 

insatser från socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård och öppenvården.   
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2.4 Vårdvetenskaplig teori  

I föreliggande examensarbete har Katie Erikssons teori om hälsa, vårdrelationen och den 

lidande människan valts som teoretisk utgångspunkt. Den valda teoretiska utgångpunkten 

syftar till att bidra med en helhetssyn på patienten som människa och därmed ge en ökad 

förståelse för det problemområde ämnet omfattar, samt lyfta vikten av en god vård.  

2.4.1 Hälsa  

Enligt Eriksson (2014) är grunden för vårdvetenskapens människobild är en helhetssyn på 

människan vilket innebär att bemöta patienter som en enhet av kropp, själ och ande och 

tillfredsställa alla dessa delar av människan. Detta innefattar även en helhetssyn på livet där 

människan är mer än bara det fysiska livet. Den levande människan innefattar också känslor, 

hopp, tankar, önskningar med mera. Hälsa är inget oföränderligt tillstånd, utan en process 

där många olika aspekter påverkar varandra. Människan är hälsa och det är helheten som 

bestämmer människans upplevelse av att vara hälsa. Hälsa är mer än bara frånvaro av 

sjukdom, det är ett integrerat tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hälsan 

kan påverkas av kulturella, miljömässiga och samhälleliga aspekter, dessa kan leda till 

hälsohinder och kan påverka upplevelsen av friskhet eller sjukdom. Hälsohinder är faktorer 

som kan leda till ohälsa och kan existera inom människan eller runt omkring henne. Denna 

upplevelse beror till viss del på objektiva tecken på ohälsa, dock kan en människa i palliativt 

skede uppleva välbefinnande. Hälsan följer människan från födsel till död, därmed innefattar 

hälsa även dödsproblem. Hälsan innefattar flera dimensioner och är en dynamisk process 

mellan en känsla av välbefinnande och illabefinnande samt en förekomst av objektiva tecken 

på ohälsa och en frånvaro av objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 2014).  

2.4.2 Vårdrelationen  

Enligt Eriksson (2014) är grunden för vårdandet och vårdprocessen är relationen mellan 

patienten och vårdaren, det vill säga vårdrelationen. Det karaktäriseras av ett stöd för 

patientens hälsoprocesser. Det centrala i vårdrelationen är det sanna mötet. Genom att vara i 

relation till andra människor träder människan fram som person. I relationen skapas en 

möjlighet för människan att växa, i patientens relation till vårdaren ges det utrymme för 

patienten att som människa uttrycka sina aktuella behov, begär och problem. Vårdrelationen 

bygger på ett givande och tagande där det krävs att människan ger ut sig själv för att kunna ta 

emot, vilket är en verklig konst. Att ge och ta får inte ses som en självklarhet. Kontinuitet i 

vårdrelationen är viktigt i vårdprocessen oavsett hur lång den är. Med kontinuitet kan 

patientens hälsoprocesser utvecklas till hälsa. En förutsättning för en fungerande 

vårdprocess är en god vårdrelation.  

Då en god vårdrelation inte finns reduceras vårdprocessen till ett utförande av en rad 

uppgifter. En god vård grundar sig i respekt inför varje unik människa där vårdaren möter 

patienter som sina medmänniskor (Eriksson, 2014).  
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2.4.3 Den lidande människan  

Patientbegreppet har sitt ursprung i den lidande människan, där människan uthärdar 

någonting. Det dåtida patientbegreppet hade en tydligare koppling till livets olika 

dimensioner. Begreppet har transformerats och fått en mer medicinsk innebörd kopplat till 

en diagnos eller sjukdom. I och med den nya innebörden kan den lidande människan som 

finns bakom sjukdomen lätt glömmas bort. Enligt Eriksson (1994) har lidandet tre olika 

former. Formerna som nämns är sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidandet uppkommer av den fysiska eller psykiska skadan medan livslidandet ofta 

uppstår i form av existentiella frågor efter en skada eller sjukdom. Vårdlidandet är det 

onödiga lidande som vården orsakat. Det kan vara långa väntetider, felbehandlingar eller att 

patienten upplever sig förbisedd eller kränkt. Lidandets faser beskrivs som förnekelse, insikt, 

kamp och lindring av lidande. Att lida är att pinas, kämpa och utså men kan också innebära 

en försoning. Eriksson (1994) skriver att i lidandets kamp finns även en kamp för friheten då 

en upplevd ofrihet ligger till grund för lidandet. I vårdrelationen finns det förväntningar som 

kan skapa ett lidande, detta lidande kallas för lidandets drama. Lidandets drama består av tre 

akter, bekräftandet av lidandet, varandet i lidandet och försoningen. Genom att inte överge 

och att finnas där för personen som lider bekräftas personens lidande. I lidandet pendlar 

personen mellan lidande och lust och upplever en känsla av hopplöshet som i sin tur leder till 

förtvivlan. Personen som lider behöver få plats, tid och rum att få lida utan att känna sig 

övergiven. Försoningen innebär att forma ett nytt liv efter att ha förlorat något definitivt 

(Eriksson, 1994).  

2.5 Problemformulering   

Föda och vätska är grundläggande behov för människan och dess överlevnad. Parenteral 

nutrition ges då patienterna inte kan tillgodose sitt näringsbehov per os. Tidigare forskning 

visar att parenteral nutrition i hemmet kan ha en påverkan på familjernas liv. Det ställs höga 

krav på de närstående, de får ofta agera som vårdgivare i hemmet. De upplever dock 

behandlingen med HPN som något positivt då den är livsbehållande och ger patienterna mer 

energi. I Sverige är det sjuksköterskorna som ansvarar för omvårdnaden av parenteral 

nutrition i hemmet. De känner sig ofta utelämnade i detta ansvar och upplever en brist på 

kunskap och resurser vilket gör att de inte kan utföra den vård de önskar. Den 

vårdvetenskapliga teorin lyfter begreppet hälsa som process där alla människans delar 

speglar upplevelsen av hälsan. Kunskapsluckan som önskas fylla är en ökad förståelse för 

patienternas upplevelser av att behandlas med parenteral nutrition i hemmet. Detta ger 

sjuksköterskorna bättre förutsättningar att ge en god vård och främja hälsa. I och med detta 

får sjuksköterskorna en större förståelse för patienten som en hel människa och får större 

möjlighet att bidra med en god vård vid behandling med parenteral nutrition i hemmet.  
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3 SYFTE  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att behandlas med parenteral nutrition i 

hemmet.  

4 METOD   

Metoden har utgått utifrån Evans (2002) beskrivning av analys för en systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes. Analysen används för att sammanställa aktuell 

forskning till en ny helhet och för att få en ökad förståelse för de uppkomna fenomenen 

(Evans, 2002). Metoden valdes då syftet var att få en ökad förståelse för patienternas 

upplevelser av parenteral nutrition i hemmet. Evans (2002) beskrivning av analys baseras på 

enbart kvalitativ forskning, därmed inkluderades endast artiklar med kvalitativa ansatser. 

Evans beskrivning av analys för systematiska litteraturstudie består av fyra delar. Den första 

delen innebär att samla artiklar, i det andra steget ska artiklarna läsas flera gånger för att 

identifiera nyckelfynd. Det tredje steget innebär att dela in nyckelfynden i teman. De teman 

som identifieras kategoriseras och sorteras och delas sedan in i subteman. Det fjärde och 

sista steget innebär att beskriva fenomenet utifrån resultatet från artiklarna.   

4.1 Datainsamling och urval  

Det första steget enligt Evans (2002) är att samla data. Datainsamlingen gjordes genom att 

söka efter vårdvetenskapliga och kvalitativa artiklar i sökdatabaserna CINAHL Plus och 

PubMed. Eftersom syftet i detta arbete är vårdvetenskapligt är dessa databaser relevanta och 

valdes därför ut gentemot övriga databaser. Sökord valdes utifrån syftet för att söka fram 

relevanta artiklar. De sökord som användes var ”parenteral nutrition”, ”home”, ”patient 

experience” ”attitudes” och ”living with”. Svensk MeSH har använts för att få fram sökord i 

syfte att precisera sökningen inom databaserna. Ytterligare sökningar gjordes med boolesk 

sökteknik genom att lägga in orden AND och OR i sökningarna för att variera sambanden 

mellan sökorden (Östlundh, 2017). Detta gjordes i ett försök att få nya sökträffar, den 

utökade sökningen gav inga nya träffar. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, peer-reviewed, vårdvetenskapliga, deltagarna skulle vara över 18 år och 

artiklarna skulle vara publicerade eller reviderade tidigast 2008. Undantag gjordes då en 

artikel var publicerad 2004 ansågs ha relevant innehåll som inte fanns i övriga artiklar och 

därmed valdes artikeln att tas med. Exklusionskriterier var att artiklarna var skrivna ur ett 

sjuksköterskeperspektiv eller närståendeperspektiv och artiklar som inte svarade på syftet. 

Det gjordes inga avgränsningar gällande kön på deltagare. De sökord som har nyttjats och 

antalet träffar på sökningarna presenteras i en sökmatris, se Bilaga A.   
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Vid varje sökning lästes samtliga artiklars titlar, vid titlar som skulle kunna svara på syftet 

lästes även artikelns abstract. Om abstractet verkade relevant för syftet lästes artikeln i sin 

helhet. De artiklar som kunde svara på syftet valdes och kvalitetsgranskades. Datainsamling 

gjordes även genom manuella sökningar då sökningarna i databaserna inte resulterade i 

tillräckligt många artiklar. De manuella sökningarna gjordes genom att granska referenserna 

i tidigare kandidatuppsatser inom samma ämnesområde. Genom de manuella sökningarna 

hittades ytterligare två artiklar som ansågs relevanta. För att säkerställa att valda artiklar var 

av god och vetenskaplig kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning med inspiration från Friberg  

(2017a). Frågorna från Friberg gjordes om till JA/NEJ frågor för att underlätta 

kvalitetsgranskningen. Artiklarna poängsattes från noll till nio där artiklar med poäng från 

sju och uppåt ansågs vara av hög kvalitet. De tio artiklar som genomgick 

kvalitetsgranskningen klarade den med höga poäng. Kvalitetsgranskningen finns presenterad 

i Bilaga B. De artiklar som valdes presenteras i artikelmatrisen Bilaga C.  

4.2 Dataanalys  

I steg två identifieras nyckelfynd i varje artikel (Evans, 2002). Artiklarna lästes igenom 

individuellt ett flertal gånger. Delar av resultaten som svarade på syftet valdes ut till 

nyckelfynd. 167 nyckelfynd identifierades och de funna nyckelfynden jämfördes och 

diskuterades. Nyckelfynden översattes och skrevs upp på olika papper för att underlätta 

indelning i teman. I steg tre sorterades nyckelfynden utifrån likheter och skillnader och 

bildade sedan teman (Evans 2002). Här skapades även subteman utifrån teman genom 

ytterligare jämförelse mellan skillnader och likheter i nyckelfynden. Därefter utvärderades 

och omprövades både teman och subteman flera gånger. I tabell 1 nedan redovisas exempel 

på nyckelfynd, subteman och tema. I fjärde och sista steget beskrivs det nyfunna fenomenet. 

Varje tema och subtema skrivs i löpande text utifrån nyckelfynden från artiklarna. Citat väljs 

ut för att stödja resultaten (Evans, 2002).   
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Tabell 1 – Exempel på nyckelfynd, subteman och tema.  

Nyckelfynd Subtema Tema 

Ökad vikt, energi, styrka och 

aktivitet av HPN (Orrevall, 

Tishelman & Permert, 2015) 

  

Många höll med om att HPN 

är livsviktigt och att de 

behöver det (Tsang & Carey, 

2015). 

Att uppleva trygghet 

 

 

De flesta patienter uppgav 

att de accepterade 

förändringen i livet (Winkler 

& Smith, 2015). 

 Möjligheter med HPN 

HPN ger frihet och förmåga 

att kontrollera sitt liv på ett 

visst sätt (Tsang & Carey, 

2015). 

Att forma ett nytt liv  

 

 

4.3 Etiska överväganden  

Enligt Codex (2019) är det en självklar sak att forskare ska sträva efter ett redligt 

tillvägagångssätt eftersom det behövs pålitliga vetenskapliga resultat, samt att det är 

betydande att allmänheten kan ha fortsatt förtroende för forskningen. Oredlighet inom 

forskning innefattar fabricering, stöld eller plagiering av data. För att säkerhetsställa 

forskningens kvalitet har de artiklar som använts varit granskade enligt peer-review, de har 

även genomgått en kvalitetsgranskning med inspiration från Friberg (2017a).  

Referenshanteringen har skett enligt APA (American Psychological Association, 2018) för att 

sträva efter att ge äran till de författare för forskningen som examensarbetet bygger på. Det 

har strävats efter att ha ett kritiskt och neutralt förhållningssätt och det har därför 

inkluderats artiklar som svarar på syftet oberoende av artiklarnas resultat. Översättning från 

engelska till svenska har gjorts med noggrannhet för att undvika att felaktigt återge 

resultaten. En diskussion fördes för att säkerhetsställa en korrekt översättning och vid behov 

har engelsk-svensk ordbok använts.   
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5 RESULTAT  

I detta examensarbete ledde nyckelfynden fram till två teman och fem subteman. Teman och 

subteman redovisas i tabell 2 nedan.   

 

Tabell 2 – Teman och subteman.   

TEMA  SUBTEMA  

  

Möjligheter med HPN  

 

 

 

 

• Att uppleva trygghet 

• Att forma ett nytt liv   

  

Hinder med HPN  

  

  

• Att förlora kontroll och trygghet  

• Att uppleva fysiska begränsningar 

 

• Att uppleva sociala begränsningar 

 

  

5.1 Möjligheter med HPN 

Under temat Möjligheter med HPN har två subteman utvecklats, ”Att uppleva trygghet” och 

”Att forma ett nytt liv”. Under temat redovisas fynd som visar HPN:s positiva effekter på 

hälsan. Det redovisas även att HPN kan bidra till mer frihet, framförallt om patienterna 

accepterar sin nya livssituation samt de sociala förändringarna som kan uppstå.   

5.1.1 Att uppleva trygghet 

Patienterna beskrev parenteral nutrition i hemmet som en livlina (Tsang & Carey, 2015; 

Winkler, Hagan, et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). De beskrev även HPN som en 

livsbehållande behandling som de antagligen inte skulle överleva utan (Huisman-de Waal et 

al., 2017 Winkler, Hagan, et al., 2010; Winkler, Wetle, et al., 2010). ”Without home TPN, I 

probably wouldn´t be around anymore.” (Winkler, Hagan, et al., 2010, s.398). Patienterna 

upplevde en trygghet i att näringsbehovet tillgodosågs med hjälp av den parenterala 

nutritionen (Orrevall, Tishelman & Permert, 2015; Winkler, Hagan, et al., 2010; Winkler, 

Wetle, et al., 2010). Den tryggheten ledde till att pressen på att äta minskade (Orrevall et al., 

2015; Winkler, Hagan, et al., 2010; Winkler, Wetle, et al., 2010). Detta gjorde att patienterna 

inte behövde fokusera på vilken näring maten innehöll samt hur mycket de åt, utan kunde äta 

små portioner av den maten de tyckte om, vilket var en positiv upplevelse och ledde till en 

förbättrad livskvalitet (Orrevall et al., 2015; Winkler, Wetle, et al., 2010). 
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Det var viktigt för patienterna att få veta om behandlingen var temporär eller permanent. 

Detta gjorde att patienterna hade lättare att hantera de psykosociala effekterna av parenteral 

nutrition (Winkler & Smith, 2015). Patienterna som behandlades med parenteral nutrition i 

hemmet uttryckte ett starkt behov av stöd och stöttning från sjuksköterskor. De uttryckte att 

det var viktigt att ha sjuksköterskor som var anträffbara under dygnets alla timmar, att 

sjuksköterskorna är erfarna och har en förmåga att identifiera hälsoproblem (Dreesen et al., 

2014). En god kommunikation mellan sjuksköterskorna och patienterna var viktig för att 

undvika problem (Dreesen et al., 2014). Patienterna uttryckte också ett behov av att få 

komma i kontakt med och dela erfarenheter med andra patienter i samma situation (Dreesen 

et al., 2014).  Med HPN fick patienterna en möjlighet att vara i hemmet, där de fick vara i en 

familjär miljö runt familjemedlemmar, istället för att vårdas på sjukhus. Detta gav mer 

kontroll över det egna livet, vilket bidrog till en ökad frihet och mera flexibilitet. Patienterna 

beskrev en lättnad över vara hemma och att de fick möjlighet till ett normalt liv (Dreesen et 

al., 2014; Tsang & Carey, 2015; Winkler, Hagan, et al., 2010). 

 

5.1.2 Att forma ett nytt liv 

Patienterna har gått igenom en omfattande mognadsprocess där de lärt sig att omfamna livet 

på ett annat sätt (Silver, 2015).”Wow, I’m blessed… I’ve learned to look for the good things… 

Everyday” (Silver, 2015 s. 299). Patienterna beskrev även HPN som liv men det var ändå inte 

det livet de hade förut, utan en helt ny värld (Winkler, Hagan, et al., 2010). Behandlingen 

med parenteral nutrition i hemmet visade sig ha en tydlig positiv effekt på patienternas 

energi- och aktivitetsnivå. Den ökade energin ledde till att patienterna gick upp i vikt och 

orkade göra mer vardagssysslor och delta på flera aktiviteter (Orrevall et al., 2015; Tsang & 

Carey, 2015; Winkler, Hagan, et al., 2010; Winkler, Wetle, et al., 2010; Wong, Lucas & Wood, 

2018).”Because they felt energetic, well fed, and physically stronger, they were able to 

accomplish life goals: “It makes me feel better and stronger so I can keep up”” (Winkler, 

Hagan, et al., 2010, s. 398). Tsang och Carey (2015) beskriver även hur patienterna var glada 

över förbättrad livskvalitet jämfört med när det var sjuka och inte hade HPN, de uppskattade 

att de kunde göra saker som till exempel köra bil, laga mat och städa. Enligt Winkler, Hagan, 

et al. (2010) beskrev patienterna livskvalitet som att njuta av livet, att vara lycklig eller 

tillfredsställd med livet samt att kunna göra det de vill göra när de vill göra det. De beskrev 

även att det var viktigt att ha energin till att delta på aktiviteter till exempel att umgås med 

vänner, gå till kyrkan och hushållssysslor. 

De flesta patienter kunde acceptera de förändringar i livet det innebar att behandlas med 

parenteral nutrition i hemmet (Huisman-de Waal et al., 2017; Tsang & Carey, 2015; Winkler, 

Hagan, et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). Patienterna var tvungna att acceptera fysiska 

begränsningar vilket kunde påverka självkänslan. ”When your life changes like mine has you 

have to redefine yourself; If you don’t, you’ll be destroyed” (Silver, 2015, s. 301). De flesta 

patienterna såg HPN som något hjälpsamt mer än en börda. Patienterna normaliserade sina 

känslor genom att tona ner besvären av att ha en obekväm venkateter eller ha en venkateter 

som är svår att gömma genom att acceptera situationen. De försökte anpassa sig efter de 
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begränsningar som blev på grund av utrustningen, till exempel som att inte kunna röra sig 

obehindrat (Winkler & Smith, 2015). Patienterna kunde hantera situationen genom att ändra 

på sina mål och sina förväntningar på sig själva och vad de skulle klara av och genom att 

anpassa HPN efter livet kunde de vara mer delaktiga i sociala aktiviteter (Winkler, Hagan, et 

al., 2010). Ett annat sätt att hantera situationen var att anpassa sig efter restriktionerna, 

utveckla en ny livsstil med nya intressen och hobbys (Silver, 2015). Patienterna kunde 

jämföra HPN-proceduren med dagliga rutiner så som att borsta tänderna och att tvätta sig 

innan läggdags (Winkler, Hagan, et al., 2010; Winkler & Smith 2015). Patienterna uppgav att 

de var positivt att vara uppkopplade till infusionspumpen under nätterna då det ledde till en 

ökad frihet under dagtid (Orrevall et al., 2015; Tsang & Carey, 2015; Winkler, Hagan, et al., 

2010). De nätter då patienterna inte var uppkopplade till HPN möjliggjordes det för 

eventuella resor med övernattningar som annars inte var möjliga (Orrevall et al., 2015).  

Patienterna kunde utveckla strategier för att kunna äta i sociala sammanhang. De kunde äta 

av någon annans mat i sällskapet, välja en förrätt eller barnportion eller ta med rester hem 

(Tsang & Carey, 2015; Winkler, Wetle, et al., 2010) Efter att patienterna förklarat sin 

situation förstod vänner och familj att de inte alltid kunde äta men att de ändå var viktigt att 

inkludera patienterna vid sociala sammanhang så som restaurangbesök (Tsang & Carey, 

2015). De föredrog att gå på bufféer eller smörgåsbord då de kunde äta lite av allt samt att 

personal och vänner då kommenterade mängden mat mindre (Winkler, Wetle, et al., 2010).  

 

5.2 Hinder med HPN   

Under temat hinder med HPN har tre subteman utvecklats, ”Att förlora kontroll och 

trygghet”, ”Att uppleva fysiska begränsningar” och ”Att uppleva sociala begränsningar”. 

Under temat redovisas fynd som visar på de hinder som uppstår i samband med 

behandlingen med HPN.   

5.2.1 Att förlora kontroll och trygghet  

Patienterna beskrev en oro över att påbörja parenteral nutrition direkt i hemmet istället för 

på sjukhus (Dreesen et al., 2014). De uttryckte även att utbildningen de fick på sjukhuset om 

HPN inte förberedde dem på hur livet faktiskt skulle komma att se ut (Wong et al., 2018). 

Patienterna kunde uppleva en rädsla relaterat till att få HPN, de uttryckte en rädsla för att dö 

(Huisman-de Waal et al., 2017; Silver, 2015). Patienterna uttryckte att de var skrämmande 

att hantera utrustningen vid påbörjandet av HPN då tekniken runt den parenterala 

nutritionen var avancerad. De var rädda att de själva eller att någon annan skulle göra fel 

(Silver, 2015). Det fanns en stor rädsla för komplikationer kopplade till behandlingen med 

HPN, patienterna beskrev att rädslan kunde vara så stor att de kunde utveckla ångest 

(Huisman-de Waal et al., 2017; Silver, 2015). De komplikationer som patienterna uttryckte 

oro kring var infektioner vid insticksstället, sepsis, leverpåverkan, illamående och huvudvärk 

(Huisman-de Waal et al., 2017; Tsang & Carey, 2015; Winkler & Smith, 2015). En ökad rädsla 

för leverskador fanns speciellt hos de som behandlades med HPN under en lång tid (Silver, 

2015). Rädslan för komplikationer var ibland så stor att patienterna undvek att lämna 
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hemmet på grund av risken att drabbas. De patienter som en gång upplevt en komplikation 

var mer oroliga över att drabbas igen jämfört med dem som inte drabbats tidigare. ”I am 

afraid of complications with the catheter. I am afraid that I will be left on my own. Afraid that 

one day it will be the end; I am afraid of dying” (Huisman-de Waal et al., 2017, s. 218). I en 

stressad situation, exempelvis vid komplikationer, kunde det vara en utmaning att hitta den 

hjälp de behövde. Till exempel om patienterna skulle vända sig till en vårdcentral eller 

akutmottagning (Winkler & Smith, 2015; Silver, 2015). Det var tydligt att patienterna 

upplevde ett bristande stöd då de utryckte att det var en utmaning i sig att hitta en källa för 

stöd (Silver, 2015). Brist på kunskap hos sjuksköterskorna kunde få patienterna att känna sig 

obekväma, till exempel då patienterna upplevt bristande handhygien hos personalen i 

hanterandet av den parenterala nutritionen (Dreesen et al., 2014) och en bristande 

erfarenhet hos sjuksköterskorna (Huisman-de Waal et al., 2017).  

Patienterna uttryckte en förändring av livet som gjorde att de inte längre såg sig själva som 

kapabla då de inte längre kunde utföra hushållssysslor på grund av att de exempelvis inte 

kunde röra sig fritt. Vidare beskrev de att de mentalt var kapabla att göra mer än vad de 

fysiskt klarade av. De uttryckte en känsla av att inte vara någon, vilket upplevdes frustrerande 

(Huisman-de Waal et al., 2017). Detta leder till många existentiella frågeställningar som 

grundar sig i en förlust av patienternas tidigare funktioner (Huisman-de Waal et al., 2017; 

Silver, 2015). De patienter som jämförde sin livskvalitet med friska personer som inte 

behandlades med HPN hade svårare att acceptera hur behandlingen påverkade livet (Tsang & 

Carey, 2015). De som fick HPN efter en akut händelse jämförde sin livskvalitet med hur livet 

var innan olyckan, vilket gjorde att de upplevde en sämre livskvalitet jämfört med de 

patienter som fick HPN efter en tids sjukdom (Winkler, Hagan, et al., 2010). 

Well, a normal person enjoys his life. I have not been able to do that. As far as I am 

concerned, I haven´t got a normal life, which is not enjoyable. To me, a large chunk of 

me has been taken away. And as I said to the clinic staff, to the doctor, why they 

bothered saving my life I could not imagine. That’s my personal feeling. Because the 

life I am living at the moment is no life. (Tsang & Carey, 2015, s. 19).  

De som inte kunde sköta administreringen av HPN själva, utan behövde hjälp från 

sjuksköterskorna eller en familjemedlem uttryckte att det var svårt att acceptera att de var 

beroende av andra (Huisman-de Waal et al., 2017; Wong et al., 2018;).  

 

5.2.2 Att uppleva fysiska begränsningar   

Patienterna upplevde det som en begränsning att ha en central venkateter då det försvårar 

aktiviteter om simning, duscha och att röra sig obehindrat (Tsang & Carey, 2015).”My PICC 

put a lot of restrictions on me. I can’t cook anymore because of the PICC in my arm. I have to 

drag the pole, so I can’t do anything in the house during the day” (Winkler & Smith, 2015, s. 

295). Patienterna uttryckte en frustration över att vara tvingade att bli uppkopplade till en 

infusionspump många timmar per dygn då det blev en stor begränsning i livet (Huisman-de 

Waal et al., 2017 Tsang & Carey, 2015; Winkler, Hagan, et al., 2010). De upplevde svårigheter 
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med förflyttningar i hemmet på grund av utrustningen som krävdes för att få parenteral 

nutrition, till exempel en infusionspump och en droppställning (Huisman-de Waal et al., 

2017; Mueller, Lohmann, Thul, Weimann & Grill, 2010; Orrevall et al., 2015; Tsang & Carey, 

2015; Wong et al., 2018). Utrustningen var stor och otymplig (Mueller et al., 2010; Orrevall et 

al., 2015; Wong et al., 2018;) och den fick ofta inte plats i badrummen vilket ledde till 

minskad integritet då de inte kunde stänga dörren om sig (Orrevall et al., 2015). 

Utrustningen kunde även leda till en medicinsk atmosfär i hemmet vilket upplevdes som 

något negativt (Huisman-de Waal et al., 2017). Den procedur som krävdes inför varje 

behandling av HPN upplevdes som tidskrävande och som en stor stress, vilket begränsade de 

dagliga aktiviteterna (Silver, 2015; Tsang & Carey, 2015). ”The process of connecting and 

disconnecting HPN requires careful aseptic technique, and many participants feel that this 

imposes a burden, in terms of the time taken out of their daily lives” (Tsang & Carey, 2015. s. 

18). Patienterna uttryckte en försämrad sömn (Huisman-de Waal et al., 2017; Orrevall et al., 

2015; Silver, 2015; Winkler, Hagan, et al., 2010). Det som försämrade sömnen var ökad 

frekvens av toalettbesök på grund av behandlingens vätsketillförsel (Orrevall et al., 2015; 

Winkler, Hagan, et al., 2010), ett behov av att kontrollera infusionspumpen (Orrevall et al., 

2015) och att sova bredvid en maskin som låter (Silver, 2015).  När patienterna ville resa iväg 

någonstans krävdes stor organisering kring det praktiska med den parenterala nutritionen. 

Det krävdes extra bagage, de behövde förbereda för att kunna nyttja elektricitet utomhus vid 

längre utomhusvistelser och all den parenterala nutritionen behövde tas med (Huismande 

Waal et al., 2017; Tsang & Carey, 2015; Wong et al., 2018).  

5.2.3 Att uppleva sociala begränsningar 

Patienterna upplevde förändringar i såväl familjeliv som i det sociala livet. (Huisman-de 

Waal et al., 2017; Orrevall et al., 2015). De patienter som varken kunde äta eller dricka 

upplevde det som ett allvarligt problem, det var inte bara ett basalt behov utan var även en 

viktig social del av livet (Huisman-de Waal et al., 2017; Orrevall et al., 2015). ”No longer 

being able to eat really gets me down. I miss the taste, the smell, and the enjoyment; it feels 

like an empty space. My social contacts are becoming less and less because I can’t eat” 

(Huisman-de Waal et al., 2017, s. 218). Oförmågan att äta kunde leda till en social isolering 

(Winkler, Wetle, et al., 2010) och sociala sammanhang med familj och vänner där mat var 

inblandad kunde upplevas som ångestframkallande. Patienterna beskrev att det var hemskt 

att inte kunna äta (Huisman-de Waal et al., 2017) och de kunde känna avund när de såg 

andra äta (Silver, 2015). De som kunde äta uttryckte även att det var en stor utmaning att 

inte alltid få äta vad de ville (Silver, 2015). Patienterna kunde välja att inte gå på event som 

var matrelaterade för att slippa känna sig tvungna att inte äta eller att förklara varför de inte 

åt. Genom att inte gå på tillställningar med mat blev det lättare att hantera frestelser av mat 

de inte kunde äta (Silver, 2015).  

Patienterna beskrev en förlust av dagliga aktiviteter och sociala interaktioner på grund av 

HPN, de behövde exempelvis göra tid för HPN-behandlingen vilket innebar att de behövde 

anpassa sitt hemmaliv och sitt sociala liv (Huisman-de Waal et al., 2017; Tsang & Carey, 

2015; Wong et al., 2018). “Going out can only be for a few hours a day and at certain times a 

day. //...// I plan everything I can´t do a lot: there´s no spontaneity and that is awful.” 
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(Huisman-de Waal et al., 2017. s 218). Patienterna uppgav också att de nekade besök på 

kvällar för att inte störa behandlingen av HPN och att det kände sig begränsade i valet av vad 

det kunde göra på kvällen (Wong et al., 2018). Patienterna upplevde även en sexuell 

begränsning vilket kunde vara ett stort problem (Winkler, Hagan, et al., 2010). En biverkning 

av behandlingen med HPN var magkramper och diarréer vilket påverkade patienternas 

vardag då de valde att stanna hemma istället för att delta på aktiviteter och semestrar 

(Huisman-de Waal et al., 2017; Mueller et al., 2010; Silver, 2015). Patienterna som planerade 

livet efter HPN upplevde att HPN var en börda (Winkler, Hagan, et al., 2010).  

Det blev en sorg att inte passa in socialt och de uttryckte en känsla av att vara uteslutna. De 

fick uppleva besvikelser och oförståelser från andra människor och de fick färre vänner. Detta 

kunde leda till ilska och sorg (Huisman-de Waal et al., 2017). De upplevde även en generell 

oförståelse och kunskapsbrist om HPN och vad det innebar i omgivningen, de upplevde att 

de blev stirrade på, fick ovälkomna kommentarer och frågor kring utrustningen (Silver, 

2015). Det kunde leda till att vissa inte berättade för släkt och vänner om sitt tillstånd då de 

var rädda för att få oönskade reaktioner (Tsang & Carey, 2015). Patienterna upplevde det 

fruktansvärt och som ett problem att vara beroende av andra då de inte ville vara en börda 

för omgivningen. Patienterna såg en koppling mellan beroendet av hjälp och sociala 

begränsningar (Huisman-de Waal et al., 2017; Wong et al., 2018). Familjerna kunde uppleva 

att HPN påverkade även deras liv och uttryckte en irritation över det, detta kunde leda till att 

patienterna upplevde skuldkänslor av att behandlas med HPN. Detta hade en negativ 

inverkan på patienternas upplevelse av HPN (Tsang & Carey, 2015). 

 

 

6 DISKUSSION  

I detta avsnitt presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion.   

6.1 Metoddiskussion   

Kvalitativ forskning syftar till att ge en ökad förståelse för erfarenheter och upplevelser 

(Friberg, 2017a). En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) 

valdes då syftet var att beskriva patienternas upplevelser av att få parenteral nutrition i 

hemmet. Denna metod valdes med fördel mot andra metoder då den syftar till att ge en 

djupare förståelse för de uppkomna fenomenen. En intervjustudie med öppna frågor hade 

även kunnat användas för att beskriva patienternas upplevelser (Danielsson, 2017). Detta 

hade kunnat ge en djupare förståelse för patienters upplevelser av behandlingen men på 

grund av den begränsade tiden valdes denna metod bort. En allmän litteraturöversikt enligt 

Friberg (2017b) hade också kunnat göras, men detta hade resulterat i en översikt av 

kunskapsområdet med fokus på skillnader och likheter istället för en djupare förståelse 

(Friberg, 2017b). Denna metod ansågs inte passa det valda syftet.  



17 

För att få fram sökord användes Svensk MeSH i syfte att precisera sökningen inom 

databaserna. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

peerreviewed, vårdvetenskapliga och publicerade eller reviderade senast 2008. Detta för att 

artiklarna skulle ha ett aktuellt innehåll, vara av god kvalitet och de skulle vara skrivna på 

engelska för att det skulle vara möjligt förstå och översätta artiklarna. Då antalet relevanta 

artiklar i sökningarna inte var tillräckligt många gjordes det en utökad sökning med bredare 

åldersspann. En artikel som var publicerad 2004 ansågs ha relevant innehåll och genomgick 

kvalitetsgranskningen med höga poäng. Det resulterade i ytterligare en vald artikel. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv 

eller närståendeperspektiv och att artikeln inte svarade på syftet. Syftet utgick från ett 

patientperspektiv och därmed måste även artiklarna vara skrivna ur detta perspektiv. 

Artiklar som inkluderade personer under 18 år valdes bort då barn är ett område för 

specialistsjuksköterskor. Utifrån syftet valdes nyckelfynd ut genom att markera alla 

patienternas upplevelser, positiva likväl negativa, i artiklarna. En svårighet under 

datainsamlingen var att endast välja ut nyckelfynd som svarade på syftet och inte ta med 

sådant som ansågs vara intressant men inte kunde svara på syftet. Under arbetets gång 

ändrades teman och subteman flera gånger för att säkerhetsställa att teman och subteman 

passade till nyckelfynden.  

Alla valda artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning med inspiration från Friberg  

(2017a). Alla artiklar genomgick kvalitetsgranskningen med hög kvalitet. Polit och Beck 

(2017) beskriver hur en studie kan kvalitetssäkras. En studie måste vara trovärdig, överförbar 

samt inneha en god giltighet. De valda artiklarna i examensarbetet kvalitetsgranskades 

individuellt och granskningarna diskuterades sedan. Detta stärker trovärdigheten enligt 

Henricson (2017). Polit och Beck (2017) beskriver överförbarhet som att forskningsresultatet 

ska ha en överförbarhet på flera olika grupper. I de valda artiklarna i examensarbetet finns 

både styrkor och svagheter. En styrka för artiklarna var att det var en variation i kön, ålder 

och länder de var gjorda i. Det kan dock försvåra överförbarheten till svensk sjukvård då 

studierna var gjorda i flera länder. Detta kräver en kulturell kompetens hos sjuksköterskorna 

då hemsjukvården kan se olika ut i olika länder. En styrka var att resultaten mellan artiklarna 

hade många likheter vilket bekräftar överförbarheten. På grund av det bristande underlaget 

av artiklar krävdes det manuella sökningar och en utvidgad sökning med längre åldersspann 

gjordes. Om utbudet på kvalitativa artiklar inom området hade varit större hade arbetet 

kunnat baseras på och stödjas av mer data i analysen vilket hade ökat överförbarheten. En 

gemensam bristfällighet hos de valda artiklarna var att de saknade en tydlig teoretisk 

utgångspunkt, men då detta var gemensamt hos flertalet artiklar ansågs det inte påverka 

artiklarnas kvalitet. För att en artikel ska anses vara trovärdig ska resultatet gå att återfås 

genom att göra en upprepad studie med samma metod (Polit & Beck, 2017). Då upplevelser 

är individuella kommer det inte vara möjligt att framställa exakt samma resultat. Det 

beskrivs hur stegen i Evans (2002) analys för en systematisk litteraturstudie har följts och 

dokumenterats vilket stärker trovärdigheten. Detta ger läsaren möjlighet att följa processen 

och kunna framställa liknande resultat med samma tillvägagångssätt. Polit och Beck (2017) 

beskriver studiens giltighet utifrån hur hållbar studiens resultat är samt hur väl sanningen i 

resultatet stämmer överens med verkligheten. Giltigheten stärks genom citat som styrker 
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resultaten. Referenshantering har utgått ifrån American Psychological Association (2018) för 

att läsarna ska kunna hitta tillbaka till grundkällan.  

6.2 Resultatdiskussion   

Resultatet visade på att patienterna upplevde den parenterala nutritionen som en livlina och 

något som håller dem vid liv. Detta bekräftas av tidigare forskning där Winkler och Smith 

(2014) skriver att parenteral nutrition är en livsuppehållande behandling som patienterna 

inte skulle överleva utan. Utan den skulle de avlidit av malnutrition eller dehydrering. 

Holmdahl et al. (2013) bekräftar även att sjuksköterskorna också upplever att parenteral 

nutrition kan förlänga liv, öka hopp, styrka och livskvalitet. I resultatet framkom det att 

parenteral nutrition ledde till en ökad ork, vikt och aktivitetsnivå vilket medförde att 

patienterna kunde delta på aktiviteter och utföra vardagssysslor som tidigare inte varit 

möjliga, vilket medförde en ökad livskvalitet.  Orrevall et al. (2015) bekräftar i tidigare 

forskning att även de närstående kan uppleva att patienterna får mer energi vilket ökar 

livskvaliteten för hela familjen. I resultatet och i tidigare forskning beskriver patienterna och 

de närstående att behandling med parenteral nutrition i hemmet ger hopp om livet tillbaka. 

Behandlingen kan inte bota någon sjukdom men den kan ge en möjlighet att leva. Vilket kan 

jämföras med vad Eriksson (2014) skriver om hälsa där hälsa är mer än bara frånvaro av 

sjukdom.   

I resultatet framkom det att patienterna kunde acceptera de begränsningar och förändringar 

det innebar att leva och behandlas med parenteral nutrition i hemmet. De utvecklade 

strategier för att hantera den nya situationen, de kunde till exempel utveckla en ny livsstil 

med nya intressen, anpassa behandlingen med parenteral nutrition efter livet och omfamna 

livet på ett annat sätt. Genom att acceptera förändringarna och att normalisera behandlingen 

kunde patienterna se HPN som något hjälpsamt mer än som en börda. När patienterna 

accepterade begränsningarna och förändringarna kunde de anpassa sig och forma nya liv. 

Detta kan kopplas till Eriksson (1994) som beskriver att försoning med sitt lidande innebär 

att forma ett nytt liv efter att ha förlorat något definitivt. Resultatet beskrev att när 

patienterna fick parenteral nutrition i hemmet fick de möjlighet att vara i sin hemmamiljö 

med sin familj istället för på ett sjukhus. Detta ledde till att de fick mer kontroll över sina liv 

och det gav en ökad flexibilitet och frihet i jämförelse med tiden på sjukhus. De som 

behandlades med parenteral nutrition i hemmet uttryckte ett starkt behov av stöttning från 

sjuksköterskor, de uttryckte att det var viktigt att ha någon att kunna kontakta under dygnets 

alla timmar. Detta styrks av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som fastställer att all 

vård som ges ska uppfylla kraven för en god vård. Detta innebär bland annat att vården ska 

vara lättillgänglig och tillgodose patienternas behov av trygghet. Resultatet visade på att en 

god kommunikation med sjuksköterskorna var något som var viktigt för patienterna. Detta 

kan kopplas till tidigare forskning där Van De Riet et al. (2008) skriver att sjuksköterskorna 

har en väsentlig roll i kommunikation och att förmedla kunskap till patienter och närstående. 

Som Eriksson (2014) beskriver är grunden i vården och vårdprocessen vårdrelationen, i 

relationen skapas en möjlighet för människan att växa, i patientens relation till vårdaren ges 

det utrymme för patienten att uttrycka sina aktuella behov, begär och problem. Enligt Svensk 
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sjuksköterskeförening (2017b) ska sjuksköterskorna kunna etablera en förtroendefull 

relation med patienterna och deras närstående som en förutsättning för god omvårdnad.   

Resultatet visade att patienterna upplevde bristande kunskap och erfarenhet hos 

sjuksköterskorna. Detta kan ses som ett vårdlidande, Eriksson (1994) beskriver att en 

bristande vård kan leda till ett vårdlidande vilket är ett onödigt lidande som orsakats av 

vården. Resultatet bekräftas även av Holmdahl et al. (2013) som beskriver att 

sjuksköterskorna har uttryckt en känsla av att känna sig utelämnade och att de inte kunnat ge 

den vård de önskat på grund resurs- och kunskapsbrist. Det framkom i resultatet att 

patienterna bland annat har upplevt bristande hygienrutiner hos sjuksköterskorna i samband 

med hanterandet av den parenterala nutritionen. Detta går emot Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) som fastställer att all vård ska uppfylla kraven för en god vård, vilket bland 

annat innebär att vården ska hålla god hygienisk standard. Resultatet visar på att patienterna 

också hade önskat en mer gedigen utbildning kring parenteral nutrition i hemmet, skötsel 

och framförallt hur det påverkar deras vardagliga liv. Detta kan kopplas till tidigare forskning 

där Bjuresäter et al. (2016)  bekräftar att det är sjuksköterskornas ansvar att undervisa och 

informera patienterna om syftet med behandlingen, hur behandlingen går till och hur länge 

behandlingen förväntas pågå. Även Svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att 

sjuksköterskorna ska kunna planera och genomföra utbildningsinsatser i dialog med 

patienterna och närstående i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är 

sjuksköterskans ansvar att ta fram och följa riktlinjer inom omvårdnad och utbildning. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) ska sjuksköterskorna även ha pedagogisk kompetens 

för att kunna möta patienter och närstående med skilda kunskaper och behov.   

I resultatet framkom det att de patienter som behövde hjälp med administreringen av 

parenteral nutrition i hemmet upplevde det som en börda att vara beroende av andra. Detta 

kan kopplas till Smith et al. (2015) som beskriver hur de närstående skulle kunna vårda sin 

familjemedlem, det krävdes då att de utvecklade nya förmågor och kunskaper samt var 

motiverade att hjälpa patienterna. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att kommunicera med och utbilda närstående för att främja 

hälsa. I resultatet beskrev patienterna som behandlades med parenteral nutrition i hemmet 

att det hade ett starkt behov av stöd och stöttning från sjuksköterskor. Orrevall et al. (2015) 

skriver dock att de närstående upplevde att sjuksköterskornas många besök störde 

familjelivet, vilket medförde att det var viktigt att minimera antalet kvällar och nätter som 

behandlingen skulle utföras på. Detta kan kopplas till Holmdahl et al. (2013) som beskriver 

att sjuksköterskorna på grund av de många besöken hade en viktig roll för patienterna och 

deras familjer. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver att sjuksköterskorna ska ha 

förmågan att låta patient och närstående vara med och påverka vården. Genom att patient 

och närstående får vara med och påverka vården kan det underlätta anpassningen mellan 

behandlingen med parenteral nutrition och familjelivet. Detta stärks av  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som säger att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

bedriva en vård i samråd med patienten.  

Resultatet visade att de patienter som inte kunde äta eller dricka upplevde det som ett 

allvarligt problem då det var en viktig del av det sociala livet. Patienterna kunde välja bort 

sociala aktiviteter där mat var inblandat för att slippa förklara sig eller känna avund över de 

som kan äta. Detta beteende ledde till minskad livskvalitet på grund utav en social isolering, 
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det fanns dock patienter som lyckats utveckla strategier för att kunna delta i sociala 

aktiviteter där mat var inkluderat. Med parenteral nutrition minskade pressen på att äta för 

att överleva och måltiderna övergick till en social aktivitet där patienterna kunde äta för 

njutningens skull, vilket bidrog till en förbättrad livskvalitet. Detta bekräftas av tidigare 

forskning som visar att även de närstående upplevde en lättnad av att näringsbehovet hos 

patienterna tillgodosågs (Orrevall et al., 2005), de såg på måltiden som mer än bara näring, 

det sågs som ett uttryck för kärlek och omsorg (Santarpia & Bozzetti, 2018). Orrevall et al. 

(2005) bekräftar att den parenterala nutritionen kunde leda mera avslappnade måltider då 

de närstående kunde acceptera att patienterna åt och så mycket eller lite de ville. Eriksson 

(2014) beskriver begreppet hälsa som något dynamiskt, en ständig process där det är 

helheten som bestämmer människans upplevelser av att vara hälsa. Hälsohinder är faktorer 

som kan leda till ohälsa och dessa kan finnas inom människan eller runtomkring henne. Att 

inte kunna äta kunde här ses som ett hälsohinder och kunde leda till ett lidande. I och med 

att patienterna utvecklade strategier för att äta och kunna delta på sociala aktiviteter kunde 

patienterna på så sätt försonas med sitt lidande enligt Erikssons teori. Hälsa är mer än bara 

frånvaro av sjukdom (Eriksson, 2014). Detta kan kopplas till resultatet då patienterna 

accepterade sjukdomen och utvecklade strategier för att kunna delta i sociala aktiviteter 

kunde patienterna uppleva hälsa trots sin sjukdom eller skada.  

Det framkom i resultatet att patienterna upplevde begränsningar i både familjeliv och sitt 

sociala liv, ofta på grund av att de behövde passa tider för behandlingen och de fysiska 

begränsningar det innebar att behandlas med parenteral nutrition i hemmet. Patienterna 

beskrev en förlust av dagliga aktiviteter och sociala interaktioner på grund utav HPN. 

Winkler och Smith (2014) beskriver i tidigare forskning även att närstående upplevde förlust 

av sociala aktiviteter, förändrade familjerelationer, förlorade vänskaper, utebliven hjälp och 

socialt stöd från släktingar och upprepade perioder av depressioner. I resultatet uttryckte 

patienterna en känsla av att vara uteslutna och en sorg av att inte passa in i sociala 

sammanhang, de upplevde besvikelse, oförståelse, kommentarer och frågor av andra, de 

beskrev också att de brukade bli stirrade på. Patienterna upplevde också begränsningar i 

kontakten med familj och vänner samt begränsningar i sexuella relationer. De patienter som 

upplevde att deras närstående var irriterade över HPN kände skuldkänslor vilket förvärrade 

upplevelsen av att behandlas med parenteral nutrition i hemmet. Detta kan kopplas till 

Eriksson (1994) som beskriver att personen som lider behöver få plats, tid och rum att få lida 

utan att känna sig övergiven. Detta för att kunna acceptera och försonas med sitt lidande. 

Därmed är det viktigt att som närstående och sjuksköterska finnas där för patienterna samt 

att ge tid och rum till patienterna att få vara i sitt lidande.   

I resultaten beskrev patienterna att det upplevde en förlust av att inte kunna delta vid sociala 

aktiviteter. Detta kan kopplas till Eriksson (1994) teori om lidande där det finns tre olika 

former av lidande, sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Det lidande som uppstår 

på grund utav den sociala isoleringen vid behandling med parenteral nutrition i hemmet är 

ett sjukdomslidande. Sjukdomslidandet är det lidandet som uppstår på grund utav 

sjukdomen eller den behandling som krävs (Eriksson, 1994). Ett sjukdomslidande enligt 

Erikssons (1994) teori kunde ses från att vara uppkopplad till infusionspumpen då det i 

resultatet framkom att patienterna upplevde en frustration över att vara uppkopplade. 

Patienterna upplevde även svårigheter med att förflytta sig i hemmet på grund utav 
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utrustningen då den var stor och otymplig. Det framkom även i resultatet att utrustningen 

ofta inte fick plats i badrummet med stängd dörr vilket ledde till minskad integritet. 

Hanteringen utav utrustningen upplevdes som tidskrävande och som en stor stress, att ha en 

central venkateter kunde även försvåra eller omöjliggöra vissa dagliga aktiviteter så som 

simning. Utrustningen ledde även till svårigheter att resa och den kunde leda till en 

medicinsk atmosfär i hemmet, detta var någonting som patienterna upplevde som något 

negativt. Detta var även något som framkom i tidigare forskning där Holmdahl et al. (2013) 

beskriver att sjuksköterskorna ska skapa en god miljö att arbeta i, men även sjuksköterskorna 

uttrycker att det kan bli en sjukhusmiljö i patienternas hem. Detta kan kopplas till Eriksson 

(2014) som beskriver hur hälsan kan påverkas av miljön och hur omgivningen kan utgöra 

hälsohinder. Detta kan ses här där den medicinska miljön som bildas i hemmet bidrar till en 

negativ känsla hos patienterna. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) beskriver även att 

sjuksköterskorna ska ha en medvetenhet om miljöns betydelse för hälsan och ska därmed 

arbeta för en hållbar miljö. Sjuksköterskorna ska även enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017a) utveckla och utforma vårdmiljön så att den underlättar för tillämpning av 

evidensbaserad vård.   

I resultatet uppgav patienterna att det var positivt att få sin parenterala nutrition under 

natten då det gav en större frihet dagtid. De nätter patienterna inte var uppkopplade till en 

infusionspump möjliggjordes det för eventuella övernattningar och resor. Detta bekräftades 

av Orrevall et al. (2015) skriver att även de närstående upplever att de kvällar och nätter som 

behandlingen inte utförs på möjliggör att åka hemifrån och ger ett mer avslappnat familjeliv. 

Som Eriksson (2014) beskriver kan hälsan påverkas av miljön runt omkring människan samt 

så kan omgivningen kan bilda hälsohinder. Både resultat och tidigare forskning visar att 

patienter och närstående upplevde en försämrad sömn sedan insättandet av parenteral 

nutrition i hemmet, Holmdahl et al. (2013) skriver i tidigare forskning att de närstående 

upplevde att sömnen blev sämre genom ett ansvar att övervaka patienterna och 

behandlingen. I resultatet framkom det att patienternas försämrade sömn uppstod på grund 

av ljud från infusionspumpen, ett behov av att kontrollera utrustningen och frekventa 

toalettbesök under natten. Resultatet visade att en betydande roll för försämrad livskvalitet 

hos patienterna var rädslan och den ständiga oron över komplikationer. Rädslan kunde bli så 

stor att den ledde till en social isolering då patienterna inte vågade gå ut. Holmdahl et al. 

(2013) tar upp att även sjuksköterskorna upplever komplikationer som en negativ aspekt av 

behandlingen med parenteral nutrition i hemmet. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

fastställer att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter 

drabbas av vårdskador. Rädslan för komplikationer kan kopplas till Erikssons teori där 

rädslan kan ses som ett hälsohinder. Detta kan kopplas till Eriksson (1994) som beskriver hur 

olika faktorer kan utgöra hälsohinder vilka kan leda till ett sjukdomslidande. Genom att vara 

ett emotionellt stöd kan sjuksköterskorna hjälpa patienterna att hantera sina rädslor och på 

så vis minska sjukdomslidandet. Detta bekräftas av Holmdahl et al. (2013) som skriver att 

sjuksköterskornas roll utöver att hantera behandlingen är att även vara ett socialt och 

emotionellt stöd.  
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6.3 Etikdiskussion  

Under genomförandet av examensarbetet har CODEX (2019) följts för att säkerhetsställa att 

de forskningsetiska principer som gäller följts. CODEX beskriver att befintliga data inte ska 

förvrängas eller förfalskas samt att inte stjäla eller plagiera vetenskaplig data och resultat. 

Genom att korrekt referera enligt APA säkerhetsställs att data inte stjäls eller plagieras, detta 

bidrar även till att läsarna kan gå tillbaka till ursprungskällan. För att stärka patienternas 

upplevelser och för att få en ökad förståelse för fenomenet valdes citat från artiklarna. 

Henricson och Billhult (2017) beskriver vikten av att vara medveten om sin förförståelse för 

det valda fenomenet för att förstå hur det påverkar resultatet. Det har därmed arbetats med 

ett objektivt förhållningsätt för att inte inkludera egna värderingar eller förutfattade 

meningar. Detta har gjorts genom en ständig medvetenhet för den egna förförståelsen.    

Resultatartiklarna är publicerade på engelska och båda författarna har svenska som 

modersmål. Detta har i vissa fall lett till svårigheter med översättningen då författarna inte 

vill förvränga eller göra en felaktig tolkning av resultaten. Översättningen gjordes med 

noggrannhet med hjälp av engelsk-svensk ordbok och diskussioner. Ordet ”upplevelse” som 

finns i examensarbetet syfte översattes till det engelska ordet ”experience”. Ordet  

”experience” har två svenska översättningar vilka är ”upplevelse” och ”erfarenhet”. 

Översättningen har diskuterats mellan författarna med beslutet att använda den svenska 

översättningen ”upplevelse”. Citaten som har använts har bevarats på sitt originalspråk så att 

innebörden förblir densamma. Detta examensarbete avser inte att på något vis uppfattas 

kränkande eller förolämpande för någon person eller deras erfarenheter.   

7 SLUTSATS  

I examensarbetet har patienternas upplevelser av att behandlas med parenteral nutrition i 

hemmet beskrivits. Patienterna ser parenteral nutrition som en livsbehållande behandling 

som håller dem vid liv. Dock upplevdes den parenterala nutritionen som en begränsning i 

livet då det försvårar dagliga och sociala aktiviteter samt att det finns en oro för 

komplikationer. De uttryckte dock en önskan att få en ökad utbildning som förbereder dem 

för hur de ska genomföra behandlingen samt hur det faktiskt är att leva med parenteral 

nutrition i hemmet. Genom att patienterna accepterade förändringarna i livet kunde den 

parenterala nutritionen bidra till en förbättrad livskvalitet.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Resultatet visade att patienterna uttryckte en önskan på bättre och mer utbildning för hur 

den parenterala nutritionen i hemmet påverkar det dagliga livet. Därför ges förslaget att 

forska vidare på detta och eventuellt framställa riktlinjer för området. Sjuksköterskorna 

beskrivs ha en viktig del i behandlingen, det finns dock lite data på hur sjuksköterskorna 



23 

upplever att behandla patienter med parenteral nutrition i hemmet. Med en ökad kunskap 

om sjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient som behandlas med parenteral 

nutrition i hemmet samt om patienternas behov av utbildning, ökar möjligheten att skapa 

evidensbaserade riktlinjer.  
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cancerpatienters 

erfarenheter av funktions 
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semistrukturerade 
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upplevelsen av HPN från 

perspektivet en patient med 

långt gången cancer samt 

familjemedlemmarna. 

semistrukturerade 

intervjuer med 13 

patienter med långt 

gången cancer som har 

erfarenhet av HPN och 11 

familjemedlemmar 

analyserades med 

grounded theory. 

att den övervann de negativa 

aspekterna. Fördelarna var att HPN 

gav en trygghet i att näringsbehovet 

tillgodosågs vilket gav en direkt 

positiv påverkan på livskvaliteten 

och nivån av energi, styrka samt 
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för hur problem relaterat till 

mat och matintag 

påverkade livskvaliteten.  
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semistrukturerade 
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24 vuxna som behandlas 

med parenteral nutrition 

i hemmet analyserades 

med fenomenologisk 

analys.  

Resultatet visar att förmågan att äta 
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